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Projeto agora inclui banco 
de horas para domésticas 
Direitos. Nova proposta na mudança da lei, que deve ser votada ainda neste mês em Brasília, flexibiliza a jornada das empregadas, permitindo
a compensação das horas extras na mesma semana. Medida beneficia empregadores, que haviam pressionado por um alívio nos custos PÁG. 20

CORRA QUE O 
DIABO VEM AÍ
NOVO ‘A MORTE DO DEMÔNIO’
ENCHE AS TELAS DE SANGUE  PÁG. 32

Decidido. Palmeiras perde, mantém 
ponta e agora encara o Tijuana (MEX).  
Corinthians pega Boca Juniors (ARG) PÁG. 46

Souza disputa bola com peruanos em partida dura para o Verdão, que perdeu por 1 a 0, mas garantiu o 1º lugar da chave | MARIANA RAZO/REUTERS

Libertadores: agora 
é matar ou morrer

Craque apresenta
o ‘Neymarzinho’

Neymar vira o 
novo ‘Pelezinho’
Atacante vira personagem 
de Mauricio de Sousa PÁG. 47
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FBI divulga 
imagens de 
dois suspeitos

Lei ‘antipancadão’ 
baixa o volume do 
som nos carros

Com iniciativa, polícia espera que 
população ajude a encontrar os 
autores do atentado em Boston PÁG. 14

Assembleia proíbe música alta em 
automóveis entre 22h e 8h. Para valer, 
só depende do governador PÁG. 03

Bombas estariam nas mochilas pretas, diz FBI | REUTERS
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Filiado ao

A prefeitura anunciou on-
tem investimento de R$ 250 
milhões para a reforma de 
4,8 mil semáforos que es-
tão sucateados. O número 
representa 77% dos 6,2 mil 
equipamentos da capital.  
A licitação para contratar 
a empresa que fará a refor-
ma dos equipamentos deve 
ser lançada em maio. O ser-
viço só deve ser finalizado 
em 2015.

“A ideia é começar por 
locais onde há maior fluxo 
de veículos e com mais inci-
dência de panes”, afirmou o 
secretário dos Transportes, 
Jilmar Tatto. Segundo ele, 
todas as regiões possuem se-
máforos sucateados.

Tatto também afirmou 
que todos os controladores 
que passarão por reforma 
vão possuir sistema de co-
municação 3G. Com  o sis-
tema, a CET saberá na hora 
quando um semáforo que-
brar. “Hoje, a CET só fica sa-
bendo quando um equipa-
mento quebra quando um 
marronzinho avisa ou quan-
do algum motorista liga pa-
ra o 156. Isso não pode mais 
acontecer”.

De acordo com o diretor 
de sinalização da CET, Sér-

gio Torrecillas, a empresa 
que vencer a licitação tam-
bém terá de instalar no-
-breaks em pelo menos mil 
cruzamentos. 

Em paralelo a isso, a pró-
pria CET vai instalar outros 

300 equipamentos que evi-
tam que o semáforo desli-
gue em caso de queda de 
energia. 

“Até o final dessa revi-
talização, a cidade terá ao 
menos 1,3 mil cruzamen-

tos preparados para falta de 
energia”, disse Torrecillas.

Em uma outra licitação, 
ainda sem data para ser lan-
çada, a Secretaria dos Trans-
portes irá escolher a empre-
sa que vai implantar cerca de 

3 mil semáforos inteligentes 
na cidade. Esse sistema per-
mite o controle remoto dos 
aparelhos por uma central de 
monitoramento. Atualmente 
a capital possui apenas 105 
semáforos com essa tecnolo-
gia. Essa licitação deverá cus-
tar cerca de R$ 300 milhões. 

“Acredto que até a meta-
de de 2015, a cidade tenha 2 
mil semáforos inteligentes. O 
restante será instalado até o 
final da gestão (2016)”, pro-
meteu Tatto.

Os detalhes sobre a im-
plantação do sistema que 
permite a comunicação en-
tre os semáforos e a cen-
tral de monitoramento 
serão anunciados em au-
diência pública na próxima 
segunda-feira.

Revitalização. Prefeitura diz que só 23% dos 6,2 mil faróis da cidade estão em boas condições. Licitação de 
R$ 250 milhões para reparo em equipamentos será lançada em maio. Manutenção só deve terminar em 2015

RAIO-X DOS SEMÁFOROS

Período: 1/1/12 a 18/4/13
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4,8 mil semáforos 
precisam de reforma

A CET leva, em média, nove 
horas para fazer um semá-
foro quebrado voltar a fun-
cionar. A demora acontece 
porque a companhia não fi-
ca sabendo da ocorrência 
no momento em que a pa-
ne acontece. 

Além disso, muitas ve-
zes o marronzinho que vai 
atender a ocorrência não 
consegue resolver o pro-

blema apenas reiniciando 
o controlador.  Em muitos 
casos, a pane só é resolvida 
com a troca de peças.

Com a revitalização dos 
equipamentos e a instala-
ção do sistema 3G nos con-
troladores de semáforos, a 
CET acredita que o tempo 
para consertar um equipa-
mento pode cair para até 1 
hora em avenidas como a 

Paulista e Rebouças. 
“A ideia é que, com a re-

vitalização, não tenhamos 
mais panes. Mas caso elas 
aconteçam, conseguire-
mos atender rapidamente 
em avenidas do centro ex-
pandido. Em regiões mais 
afastadas é natural que de-
moremos um pouco mais”, 
afirmou o secretário Jilmar 
Tatto.  MA

CET demora 9 horas para 
consertar farol quebradoA SPTrans começa amanhã 

as obras de alargamento do 
corredor da avenida Santo 
Amaro. Serão bloqueadas 
a faixa da direita da Santo 
Amaro, sentido centro, jun-
to à avenida Antônio Joa-
quim de Moura Andrade, e 
a faixa da esquerda da Jus-
celino Kubistchek, em am-
bos os sentidos, entre a 
rua Doutor Renato Paes de 
Barros e o retorno  junto à 
Santo Amaro. As obras de-

vem durar pelo menos no-
ve meses.

Faixa exclusiva
A SPTrans implanta segun-
da-feira uma nova faixa de 
ônibus na avenida Enge-
nheiro Caetano Alvares. A 
faixa vai funcionar de se-
gunda a sexta, entre as ruas 
Domingos Torres e Zilda,  
das 6h às 9h, no sentido 
centro, e das 17h às 20h, no 
sentido bairro.   MA

Trecho da Santo Amaro 
será bloqueado amanhã

6,2 mil
é a quantidade de 
cruzamentos com 
semáforos. Desses, 77% 
precisam de reparos.

MÁRCIO
ALVES 
METRO SÃO PAULO

Luiz Estevão

Retorno 
à política

Cassado em 2000, o ex-
senador Luiz Estevão 

retoma os direitos 
políticos em 2014 e 

já prepara a volta aos 
palanques. Ele deixará 

o PMDB para se filiar ao 
PRTB. Com a mudança, 

espera atrair novos 
filiados à pequena 

legenda. Luiz Estevão 
mantém ainda em sigilo 

o cargo que pretende 
disputar. 

Dólar
 + 0,90%

(R$ 2,01)

  Bovespa
   + 0,53%
 (55.166 pts)

 Euro
+ 0,90% 
(R$ 2,63)

 Selic
 (7,50%)

Salário 
mínimo
(R$ 678)

 Cotações
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A prefeitura suspendeu on-
tem a licitação para a esco-
lha das empresas respon-
sáveis pelo planejamento, 
construção e operação dos 
estacionamentos públicos 
do Mercado Municipal e das 
praças Fernando Costa e 
Roosevelt. 

A administração munici-
pal não esclareceu os moti-
vos da suspensão da concor-
rência. O projeto prevê que 
sejam criadas 1,3 mil vagas 
no subsolo.  Ganhará a lici-
tação a empresa que apre-
sentar a maior oferta de 
pagamento pelo direito de 
explorar os espaços. A con-

cessão terá duração de 30 
anos e será remunerada por 
meio de cobrança de tarifa.

A ideia de fazer garagens 
desse tipo não é nova. Desde 
a década de 1980, a prefei-
tura projeta estacionamen-
tos subterrâneos. O atual 
projeto prevê 555 vagas pa-
ra carros, 155 para motos e 
69 para bicicletas no Merca-
do Municipal. Na Praca Ro-
sevelt, serão  329 vagas para 
carros, 94 para motos e 43 
para bicicletas. 

Na Praça Fernando Costa 
deverão ser 495 vagas para 
carros, 84 para motos e 50 
para bicicletas.  METRO

Praça Roosevelt deveria receber estacionamento | ANDRÉ PORTO/METRO

Obra parada.  Suspensa 
licitação de garagens

Os professores da rede es-
tadual paralisam as ativida-
des hoje e realizam um pro-
testo na avenida Paulista às 
14h. Eles ameaçam entrar 
em greve  a partir de segun-
da-feira, caso o governo não 
atenda as reivindicações da 
categoria. De acordo com a 
Apeoesp  (sindicato dos pro-
fessores), a assembleia vai 
deliberar sobre a propos-
ta de aumento encaminha-
da pelo governador Geraldo 
Alckmin à Assembleia Legis-
lativa anteontem, além de 
condições de trabalho dos 
professores. 

O governo propõe 8,1% 
de aumento salarial. De 
acordo com a Apeoesp, o 
reajuste seria, na verdade, 
de apenas 2%. Segundo a 
presidente da entidade, Ma-
ria Izabel Noronha, os ou-
tros 6% já haviam sido nego-
ciados em 2011.

A Secretaria da Educação 
informou, por meio de no-
ta, que “a ampliação da po-
lítica salarial implementa-
da em 2011 vai possibilitar 
que o aumento escalonado 
até 2014 passe de 42,2% pa-
ra 45,1%. Além disso, o Esta-
do cumpre a lei do piso sala-
rial”.  METRO

Protesto. 
Professores 
estaduais 
param hoje

Assembleia 
veta carro com 
som alto à noite
Os deputados paulistas de-
cidiram fechar o cerco con-
tra o barulho. Projeto de lei 
aprovado anteontem na As-
sembleia Legislativa proíbe 
que motoristas estacionados 
nas ruas de todo o Estado fi-
quem com o som ligado das 
22h às 8h.  

De autoria do deputado 
Jooji Hato (PMDB), o texto 
segue agora para sanção ou 
veto do governador Geraldo 
Alckmin (PSDB). 

No caso dos carros que 
estiverem parados em es-
tacionamentos residenciais 
ou privados,  a proposta pre-
vê que o som emitido não 

pode ultrapassar 50 deci-
béis. O mesmo nível de ruí-
do vale para quem parar em 
postos combustíveis, super-
mercados, shoppings e ou-
tros tipos de comércio.

O motorista que desres-
peitar a proibição ou o limi-
te de emissão de barulho po-
derá pagar uma multa que 
varia de R$ 968 a R$ 38,7 
mil. Além disso, o veículo 
pode ser apreendido.

Lojas especializadas na 
instalação de aparelhos de 
som terão que limitar a ca-
pacidade de emissão de ba-
rulho nos equipamentos 
instalados nos veículos. 

Quem não cumprir a regra 
pode ter de pagar uma mul-
ta de até R$ 48,4 mil. 

O parlamentar justifica 
o projeto lembrando que 
muitos veículos são utiliza-
dos como “trios elétricos” 
nos chamados pancadões. 
“São baladas na rua. Quem 
sofre é a população que vive 
no entorno.” A fiscalização, 
segundo o deputado, deve 
ser feita pela Polícia Militar 
e por agentes das guardas 
metropolitanas. 

Nos finais de semana, 
60% das chamadas para o 
190 da PM são para relatar 
excesso de barulho.  METRO

Lei ‘antipancadão’. Para acabar com ‘baladas ao ar livre’, projeto 
prevê multa e a apreensão do veículo que desrespeitar regras 

Shopping abre sem cinema para evitar trânsito
O Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte, foi aberto ontem para o público sem salas de cinema. 
A medida foi uma exigência da CET para reduzir o impacto do centro de compras no trânsito da 
região.  A previsão é que, com a obra concluída, as ruas do entorno devem recebam mais 1.936 
carros por hora. Os responsáveis pelo shopping ainda precisam concluir obras para reduzir o 
impacto no tráfego para obter a licença definitiva de funcionamento |  VINICIUS PEREIRA/FOLHAPRESS
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A Polícia Civil investiga a re-
lação entre três ataques que 
deixaram quatro mortos e 
11 feridos na noite de an-
teontem na região metropo-
litana de São Paulo.

Por volta das 23h, quatro 
pessoas foram baleadas em 
um bar no Jardim Concei-
ção, em Osasco. Um homem 
morreu no local e três fica-
ram feridos.

Dez minutos depois, em 
Carapicuíba, sete pessoas 
foram baleadas no Jardim 
Novo Horizonte, Uma pes-
soa morreu no local e outra 
a caminho do hospital. Três 

ficaram feridos.
Minutos depois, a um 

quilômetro dali, dois ho-
mens foram baleados na 
calçada. Um deles morreu.

As ocorrências foram re-
gistradas pela polícia com 
o intervalo de 10 minutos. 
Os locais onde ocorreram os 
crimes ficam a uma distân-
cia de menos de 10 km.

Em todos os casos, tes-
temunhas afirmam que os 
disparos foram feitos por 
homens encapuzados de 
dentro de um Vectra pra-
ta. De acordo com o dele-
gado-geral da Polícia Civil,               

Maurício Blazeck, os homi-
cídios foram motivados por 
vingança, mas ele não quis 
dar detalhes sobre as inves-
tigações. Uma das vítimas 
era procurada por tráfico. 

A polícia tenta localizar 
agora câmeras de vigilância 
nas proximidades dos cri-
mes para ajudar nas inves-
tigações. Até a noite de on-
tem, ninguém havia sido 
preso.  

O número de homicídios 
na capital aumentou 15% no 
primeiro bimestre, na com-
paração com os dois primei-
ros meses de 2012.   METRO

Chacina. Ataques ocorreram em Osasco e Carapicuíba. Em todos 
os crimes, tiros partiram de um Vectra prata. Onze ficaram feridos

Polícia investiga  
4 execuções 
na Grande SP

Trio é preso por roubar 
estepes em Perdizes
Três homens foram presos 
em flagrante roubando este-
pes na noite de anteontem 
na região de Perdizes, na zo-
na oeste. Segundo a polícia, 
duas vítimas reconheceram 
os criminosos.

Foram apreendidos cin-

co estepes, um celular, um 
rádio e várias ferramentas, 
utilizadas para arrombar e 
furtar os veículos.

No último crime, o vidro 
de um carro foi quebrado. 
Uma testemunha chamou a 
polícia. Os três suspeitos es-

tavam em um Celta verme-
lho, roubado em Santo An-
dré no mês passado. A placa 
havia sido clonada de um 
carro do mesmo modelo.

Dois dos suspeitos já têm 
passagem por furto de veí-
culo.   METRO

Cinco estepes, um celular, um rádio e várias ferramentas para arrombar os veículos |NIVALDO LIMA/FUTURA PRESS

Garota morre 
após brincadeira 
com espingarda

Uma adolescente, de 16 
anos, foi morta por um 
amigo durante uma fes-
ta de aniversário na ma-
drugada de ontem,no 
Jardim Peri, na zona nor-
te. O rapaz brincava com 
uma espingarda calibre 
12 quando a arma dispa-
ro e acertou a cabeça da 
vítima. Ela morreu na 
hora. O rapaz fugiu do 
local.  METRO

Três são presos 
por roubo 
de cargas

A Polícia Civil prendeu 
três pessoas por parti-
cipação em um esque-
ma de receptação de car-
gas roubadas anteontem, 
na região de Limeira. Fo-
ram encontradas merca-
dorias avaliadas em R$ 
5 milhões. Os três traba-
lhavam como represen-
tantes comerciais reco-
locando os produtos no 
mercado.  METRO

Menor de 17 anos 
é apreendido após 
atirar em frentista 

Três suspeitos foram pre-
sos anteontem após um 
assalto que terminou 
com um frentista de um 
posto de gasolina balea-
do, na zona sul. Entre os 
detidos, está um jovem 
de 17 anos. Segundo a 
polícia, ele é suspeito 
de ter atirado no fren-
tista, que sobreviveu. Os 
bandidos levaram R$ 60 
reais.  METRO

Assalto Tragédia Quadrilha

O julgamento do massacre 
do Carandiru continua hoje 
com o depoimento de qua-
tro de 26 policiais milita-
res acusados pela morte de 
15 dos 111 detentos, em ou-
tubro de 1992. A defesa dis-
pensou o depoimento dos 
outros 22 PMs.

Ontem, o júri foi reto-
mado após ter sido suspen-
so na quarta-feira depois 
de um jurado ter passado 
mal. Esta foi a segunda sus-
pensão do júri pelo mesmo 
motivo.

Ontem, o jurados assis-
tiram vídeos apresentados 
pela defesa e pela acusação. 

O primeiro filme, do Mi-
nistério Público, mostrou 
reportagens veiculadas na 
TV com imagens de pessoas 
mortas por policiais mili-
tares. A defesa exibiu o do-
cumentário “São Paulo sob 
Ataque”. O vídeo conta a 
história dos ataques do PCC 
a PMs em  2006.

O julgamento só deve 
terminar na semana que 
vem.  METRO

Carandiru. Policiais 
serão ouvidos hoje

Um ônibus foi incendiado 
ontem à noite na Rua Jo-
sé Barbosa de Siqueira, em 
Osasco. 

Segundo a PM (Polícia 
Militar), uma testemunha 
informou que um grupo 
ateou fogo no veículo e de-
pois tentou entrar em uma 
escola.  Os Bombeiros fo-
ram chamados e o incêndio 
foi controlado. Ninguém fi-
cou ferido.  METRO

Vandalismo. 
Ônibus é 
incendiado 
em Osasco
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O prefeito Fernando Had-
dad (PT) foi ontem a Brasí-
lia pedir à presidente Dilma 
Rousseff recursos do PAC 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento) para to-
car um pacote de obras nas 
a’reas de transportes, saúde 
e ducação orçado em R$ 23 
bilhões. 

Após o encontro com a 
presidente, ele disse que, no 
prazo de duas semanas, o 
governo federal irá definir o 
volume de recursos que se-
rá repassado. Haddad apro-
veitou a reunião para apre-
sentar a Dilma Rousseff seu 
plano de metas, que contém 
cerca de 100 ações. “Vamos 
decidir, daqui a duas sema-
nas,  quais projetos des-

se pacote de R$ 23 bilhões 
podem ser realizados entre 
2013 e 2014, e quanto po-
demos receber por meio do 
PAC”, disse o prefeito.  

Sem citar o agora aliado 
Gilberto Kassab (PSD), Had-
dad lembrou que as últimas 
administrações municipais 
não buscavam os recursos 
do PAC. 

“Vou olhar para frente e 
buscar todo o recurso que 
for possível para tocas as 
obras necessárias”

O prefeito destacou que 
é preciso elevar a taxa de 
investimento per capita da 
cidade, que hoje é de R$ 3 
bilhões por ano, para R$ 6 
bilhões, a mesma do Rio De 
Janeiro. 

Tarifa de ônibus
Apesar da preocupação do 
governo federal com a infla-
ção, o prefeito afirmou que 
a tarifa de ônibus em São 
Paulo será reajustada em ju-
nho. “O reajuste irá ocorrer.  
Isso é certo, já foi estabeleci-
do em conversas com o go-
verno federal.” 
Sobre o percentual do rea-
juste das tarifas, Haddad 
disse que aguarda defini-
ção do governo federal so-
bre uma possível desonera-
ção da alíquota de 3,6%  de 
PIS/Cofins que incide sobre 
a tarifa de transporte públi-
co. A medida, avaliada pelo 
Ministério da Fazenda, pode 
reduzir o percentual do rea-
juste.  METRO

Metas. Prefeito quer recursos para pacote nas áreas de educação, 
transportes e saúde. Repasses serão definidos em duas semanas

Haddad quer mais recursos do PAC | ANDRÉ BORGES/FOLHAPRESS

Haddad pede a Dilma 
R$ 23 bi em obras do PACO Metrô vai abrir uma lici-

tação para buscar uma em-
presa para operar os bici-
cletários instalados junto às 
estações. 

O edital de concorrência 
será publicado no próximo 
dia 26, no “Diário Oficial” 
do Estado.

A licitação será divida 
em dois lotes. No primeiro, 
serão ofertados os bicicletá-
rios de 17 estações que eram 
operados em parceria com o 
Instituto Parada Vital, mas 
que seguem fechados desde 
dezembro do ano passado. 
O instituto diz que parou de 
prestar o serviço porque fi-
cou sem patrocínio. 

O objetivo é colocar to-
dos os postos em funciona-
mento até o final deste se-
mestre. No segundo lote, o 
metrô  irá oferecer espaços 
em outras estações.  

A empresa ficará respon-
sável pelo serviço de locação 
e manutenção das bicicle-
tas.  METRO

Transporte. 
Metrô fará 
licitação para 
bicicletários
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Engenheiro Tadeu Jorge é 
o novo reitor da Unicamp
O engenheiro de alimentos 
José Tadeu Jorge foi confir-
mado como novo reitor da 
Unicamp (Universidade Es-
tadual de Campinas) até 
2017 na tarde de ontem. Ele 
deve assumir a função  hoje.

A nomeação foi feita pe-
lo governador Geraldo Alck-
min (PSDB). O engenheiro 
ficou em primeiro lugar na 
lista tríplice do Consu (Con-

selho Universitário), com 
53,3% dos votos. 

Os outros indicados da 
lista foram o médico José 
Abdalla Saad e o engenhei-
ro eletricista José Claudio 
Geromel.

Tadeu Jorge é professor 
titular da Faculdade de En-
genharia Agrícola. Ele já 
foi reitor da Unicamp en-
tre 2005 e 2009, além de vi-

ce-reitor e coordenador ge-
ral da universidade entre 
2002 e 2005. O engenhei-
ro também foi secretário da 
Educação durante o gover-
no do prefeito Hélio de Oli-
veira Santos (PDT), que foi 
cassado. 

O vice-reitor será o pro-
fessor do Instituto de Geo-
ciências, Álvaro Penteado 
Crósta.  METRO CAMPINAS

90%
é a parcela de professores de 
universidades federais que 
possuem pós-graduação.

Justiça decreta prisão de 13 
por esquema de corrupção
A Justiça Federal decretou 
ontem a prisão de 13 dos 19 
suspeitos de irregularidades 
no uso de verba pública em 
cidades do interior paulis-
ta. Eles são investigados pe-
la Operação Fratelli da Polí-
cia Federal.

Os suspeitos foram de-
nunciados pelo Ministé-
rio Público de São Paulo na 
última terça-feira. A Justi-
ça determinou que eles se-
jam presos preventivamen-
te, o que resulta em 30 dias 
de detenção. O mesmo gru-
po havia saído da cadeia na 

última terça-feira. Estavam 
presos temporariamente 
por uma semana por ordem 
da Justiça Estadual. 

Eles são acusados de 
fraudar licitações em mu-
nicípios da região noroeste 
de São Paulo. Os suspeitos 
também teriam contrata-
do serviços superfaturados, 
a maioria de pavimentação.

O engenheiro aponta-
do pela Polícia Federal co-
mo líder do grupo, Olívio 
Scamatti, e sua mulher, Ma-
ria Augusta, estão entre os 
detidos.

Segundo o MP (Ministé-
rio Público), as irregulari-
dades envolvem 79 cidades. 
As fraudes provocaram um 
prejuízo de R$ 1 bilhão. 

O líder do governo Dil-
ma Rousseff na Câmara, Ar-
lindo Chinaglia (PT-SP), foi 
acusado por um lobista apa-
nhado na operação de ser o 
responsável pelo direciona-
mento de verbas para em-
presas que financiavam 
candidatos do PT.  Chinaglia 
nega as acusações e afirma 
que sequer conhece o lobis-
ta que o acusou.  METRO

Uma nova lei que entrou em 
vigor no mês passado deter-
mina que as universidades 
federais não podem mais 
exigir títulos de mestrado e 
doutorado de candidatos a 
vagas de professores. 

Com a mudança, profis-
sionais que tiverem apenas 
graduação também pode-
rão participar de concursos 
para docentes. Antes, es-
tes candidatos eram aceitos 
apenas em nível de exceção.

A nova legislação só foi 
percebida pelas universida-
des quando elas consulta-
ram suas áreas jurídicas pa-

ra abrir concursos, segundo 
a “Folha de S.Paulo”. Infor-
madas de que não poderiam 
mais exigir a pós,  passaram 
a pressionar o Ministério da 
Educação.

Em São Paulo, o Conse-
lho Universitário da Unifesp 
emitiu uma nota de repú-

dio, alegando que a medi-
da fere a autonomia da ins-
tituição de escolher o perfil 
de seus professores. 

Pressionado, o governo 
federal afirmou que preten-
de alterar novamente a re-
gra para permitir que as ins-
tituições voltem a exigir o 
diploma de pós-graduação. 
Não informou, no entan-
to, se será enviado um novo 
projeto de lei ao Congresso, 
ou se será editada uma me-
dida provisória. Hoje, 90% 
dos docentes das institui-
ções federais têm mestrado 
ou doutorado.  METRO

Educação. Nova lei obriga universidades a aceitar candidatos
sem mestrado ou doutorado. Governo promete mudar texto

Professor não 
precisa mais de 
pós nas federais

Índios tentam invadir Palácio do Planalto
Cerca de 300 de índios protestaram ontem no Palácio do Planalto contra a PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) que passa ao Congresso Nacional o poder de decidir sobre a demarcação de terras 
indígenas. Eles queriam uma audiência com a presidente Dilma Rousseff.Funcionários do palácio 
tiveram de sair pela garagem porque a entrada principal foi bloqueada. | ANDRÉ BORGES/FOLHAPRESS
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O STF (Supremo Tribunal 
Federal) será acionado pa-
ra pacificar a polêmica cria-
da com a aprovação anteon-
tem na Câmara do projeto 
que restringe a distribuição 
da cota de TV e da parcela 
do fundo partidário. 

Com o projeto da candida-
tura presidencial de Eduar-
do Campos em andamento, 
o PSB avaliou que a decisão 
prejudica a composição de 
alianças para a montagem 
do palanque em 2014 e de-
verá entrar com um man-
dado de segurança para sus-
pender a decisão.

O PSB cita que o PSD, cria-
do em 2011, manteve os di-
reitos e entende que a mu-
dança daria tratamento 
diferenciado a outros par-
tidos como o Rede Susten-
tabilidade, de Marina Sil-
va, e o MD (Mobilização 
Democrática), criado da fu-
são do PPS e do PMN - que 
ainda estudam providên-
cia na Justiça. “Não pode-

mos ser favoráveis a uma 
manobra antidemocrática”, 
afirmou o governador de 
Pernambuco.

Pelo projeto, que teve 
apoio do PT, PMDB e DEM, o 
político que mudar de parti-
do, não teria direito a levar 
o tempo de TV e parcela do 
fundo partidário, calculado 
com base no tamanho da le-
genda na Câmara. 

Por outro lado, o projeto 
pode frear a debandada no 
PSD, de Gilberto Kassab. A 
legenda declarou apoio ao 
governo Dilma Rousseff, o 
que provocou descontenta-
mento de deputados, que 
eram filiados a partidos da 
oposição, e gostariam de fi-
car fora da base aliada.

A lei eleitoral dá prazo 
de 30 dias para que políti-
cos optem pela troca para 
um novo partido.

Impasse. Partidos preparam ações judiciais para contestar projeto que impede políticos 
que mudam de legenda de levar tempo de televisão e parcela do fundo partidário 

Marina tem a candidatura ameaçada | JOSÉ CRUZ/ABR

STF decidirá sobre 
cota de TV e fundo

UFRJ apura abuso em trote 
de calouros de medicina 
Alunos do curso de Medi-
cina da UFRJ passaram por 
um trote solidário no cam-
pus da Ilha do Fundão, não 
permitido pela universida-
de, e que virou alvo de in-
vestigação após imagens 
publicadas no Facebook da 
empresa TGF Eventos, or-
ganizadora do trote. As fo-
tos mostravam pessoas com 

placas repletas de xinga-
mentos.  Procurada, a TGF 
Eventos ficou não enviou 
resposta até o fechamento 
desta edição.

A direção da Faculdade 
de Medicina abriu sindicân-
cia para apurar o ocorrido 
e punir os culpados. A es-
tudante Angela Borges, 21 
anos, do 6º período, disse 

que o trote está mais tran-
quilo. “A comissão de trote 
sempre diz no começo que 
quem não quiser participar 
pode sair”.

Lei criada pela deputada 
Myrian Rios (PSD), que cri-
minaliza o trote, indica que 
a pena pode variar de três 
meses a um ano de prisão 
ou apenas multa.  METRO RIO

Imagens foram publicadas no Facebbok e depois retiradas do ar | REPRODUÇÃO 

A partir de 1º de maio, só 
quem tiver acesso à internet 
poderá comprar ingressos pa-
ra o trem que leva ao Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro. 
A prefeitura determinou que 
a concessionária responsável 
pelo serviço só venderá os bi-
lhetes pela rede mundial de 
computadores e explica que 
a decisão pretende inibir os 
tumultos na fila de acesso ao 
Corcovado, no Cosme Velho. 
O decreto do prefeito Eduar-
do Paes foi publicado ontem 
no “Diário Oficial”.  METRO RIO

Corcovado. 
Ingressos só 
serão vendidos 
pela internet

Cristo Redentor
| RODRIGO NASCIMENTO/FUTURA PRESS

MARCELO
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

TEMER ABONA FILIAÇÃO DE 
JUNIOR FRIBOI AO PMDB. 
O vice-presidente Michel 
Temer se reuniu com em-
presário José Batista Jú-
nior (PSB), o Júnior Friboi, 
para reafirmar o convite e 
bater o martelo de sua fi-
liação ao PMDB, que deve-
rá acontecer em maio. A 
troca do PSB pelo PMDB 
foi noticiada nesta coluna 
em primeira mão, no dia 
6. Candidato ao governo 
de Goiás em 2014, Júnior 
era um dos principais fi-
nanciadores da candida-
tura de Eduardo Campos 
(PSB) a presidente. 

CHAPA FORTE. O goiano 
Íris Rezende não apenas 
apóia a filiação de José 
Batista Júnior ao PMDB, 
como será candidato ao 
Senado em sua chapa.

GOLPE CONTRA BRASILEI-
ROS. O ministro Morei-
ra Franco (Aviação Civil) 
está entre os brasileiros 
revoltados: a TAM cobra-
va tarifas diferentes para 
brasileiros e estrangei-
ros, até ser descoberta, 
esta semana. Bilhetes no 
site da TAM em portu-
guês custava cinco vezes 
mais do que na versão 
em inglês. 

GOLPE BAIXO. Bilhete Brasí-
lia-São Paulo, ida e volta, 
no site da TAM em portu-
guês, custava R$ 1.096,26; 
no site em inglês, o equi-
valente a apenas R$ 415.

DESCENDO A LADEIRA. Após 
sair da lista dos 100 mais 
influentes do mundo da 
Time, Dilma ficou em 7º 
de popularidade segun-
do a Consultoria Mitofsky 
(EUA), no continente. Ra-
fael Correa (Equador) lide-
ra. Obama ficou em 12º.

LERO-LERO. O ministro 
José Eduardo Cardozo 
(Justiça) foi à Bolívia dis-
cutir a situação dos corin-
tianos presos, mas dispen-
sou a conversa com eles.

BOM NEGÓCIO. O senador 
Lindbergh Farias (PT) ten-
ta convencer a cúpula do 
PDT que o partido só ga-
nha em apoiá-lo ao gover-
no do Rio, em 2014. Caso 
saia vitorioso, assume sua 
vaga no Senado o suplen-
te Olney Botelho (PDT).

MANDA QUEM APITA.  A 
perplexidade da “comba-
tiva” polícia da Câmara 
dos Deputados na inva-
são de quarta (17) mostra 
que índios não são apenas 
inimputáveis, mas “imba-
tíveis” até fumando ma-
conha onde é proibido fu-
mar cigarro.

“GOSTEI. ME SENTI, 
CLARO, MUITO 

HONRADO.”

MINISTRO JOAQUIM 
BARBOSA (STF), UM DOS 

MAIS INFLUENTES DO 
MUNDO, NA REVISTA “TIME”

Moreira Franco | DIVULGAÇÃO

Política

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO@METROJORNAL.COM.BR

Certa vez, ao ler um discur-
so escrito por um assessor, 
o governador Benedicto 
Valadares foi surpreendi-
do pela palavra “quiçá”. E 
não se perturbou: pronun-
ciou-a “cuica”. Tempos de-
pois, numa visita ao Gran-

de Hotel Brasil, de Araxá, 
deparou-se com um con-
junto musical e quis saber 
o nome dos instrumentos. 
Quando foi apresentado a 
uma “cuíca”, ele reagiu:

- Como? “Cuíca”? Não, 
nessa não me pegam mais...

 PODER SEM PUDOR
Cultura musical

 COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
 WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR
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Carta envenenada

Remetente é 
sósia de Elvis
O homem que enviou uma 
carta com ricina (substân-
cia letal) para o presiden-
te Barack Obama imitava 
o cantor americano Elvis 
Presley. De acordo com a 
emissora CBS, Kevin Cur-
tis, 45, acreditava ter des-
coberto um esquema de 
tráfico de órgãos e respon-
sabilizava o democrata por 
acobertar a história. Curtis 
está preso.  METRO

Parecem a Terra

Nasa revela dois 
exoplanetas
A Nasa anunciou a des-
coberta dos dois planetas 
“mais semelhantes à Ter-
ra” já encontrados. Kepler 
62-e e de Kepler 62-f, como 
foram batizados, recebem 
uma quantidade de radia-
ção parecida com a da Ter-
ra e teriam, portanto, con-
dições para o surgimento 
da vida.  METRO COM AGÊNCIAS

Texas procura sobreviventes de explosão
Equipes de resgate passa-
ram o dia de ontem a procu-
ra de sobreviventes de uma 
explosão em uma fábrica de 
fertilizantes de West, no Es-
tado americano do Texas, a 
cerca de 120 km de Dallas.

O acidente, na noite de 
quarta-feira, deixou pelo 
menos 160 feridos, muitos 
em estado grave. O número 
de mortos também não foi 
confirmado: segundo as au-
toridades, pode ficar entre 
cinco e 15.

A explosão ocorreu de-
pois de um incêndio na fá-
brica. O impacto foi tão 
forte que a terra tremeu, ge-
rando um abalo de 2.1 graus 
na Escala Richter. Segundo 
a emissora CNN, o fogo des-
truiu quase metade do vila-
rejo. Dezenas de famílias ti-
veram de deixar suas casas.

Entre os desapareci-
dos na tragédia, estão três 
bombeiros, que ajudavam a 
combater o incêndio, antes 
da explosão.

Segundo a polícia, o lo-
cal ainda oferece risco aos 

socorristas, devido à gran-
de quantidade de nitrato de 
amônia, usado na fabrica-
ção de fertilizantes.

As autoridades que inves-
tigam as causas do acidente 
não acreditam que o incên-
dio tenha sido criminoso.

A fábrica não era inspe-
cionada desde 2006. Segun-
do Zak Covar, diretor-execu-
tivo da Comissão Texas em 
Qualidade Ambiental, o Es-
tado só fiscaliza esse tipo de 
indústria quando há denún-
cias.  METRO COM AGÊNCIAS

Cidade vizinha 
foi palco de 
massacre 
Quando surgiram as pri-
meiras informações sobre 
a explosão, muitos ameri-
canos ficaram em alerta. 
Foi na mesma região do 
acidente que, há 20 anos, 
um incêndio matou 76 
pessoas. O episódio, que fi-
cou conhecido como cer-
co a Waco (o nome da ci-
dade vizinha), resultou de 
uma operação mal-sucedi-
da do FBI.

A polícia decidiu agir 
após 51 dias em que uma 
seita mantinha seus segui-
dores enclausurados. Havia 
o temor de que eles come-
tessem suicídio. A entrada 
dos agentes terminou com 
o incêndio. Dezenas de 
crianças morreram.  METRO

Triste lembrança

Fogo devastou metade do vilarejo onde fica a fábrica de fertilizantes | MIKE STONE/REUTERS

160
pessoas ficaram feridas no 
acidente, segundo cálculos 
oficiais. O número de mortos 
pode chegar a 15.

O FBI (a polícia federal ameri-
cana), que investiga o atenta-
do de Boston, divulgou fotos 
e vídeos de dois suspeitos da 
ação. Os dois usavam boné, 
um preto e um branco, e um 
deles foi visto deixando uma 
mochila no chão.

“Alguém lá fora conhece 
esses indivíduos, como ami-
gos, vizinhos, colegas de tra-
balho e parentes”, lembrou 
DesLauriers, agente especial 
que comanda a investigação. 
“Embora possa ser difícil, a 
nação conta com aqueles que 
têm a informação”, apelou.

DesLauriers ressaltou, 
porém, que “ninguém de-
ve se aproximar desses ho-
mens por conta própria.” 
“Nós consideramos que es-
sas pessoas são perigosas e 
andam armadas.”

O FBI disponilizou um 
e-mail e um telefone pa-
ra que a população repasse 

quaisquer dicas que levem 
aos suspeitos. Quem tiver 
mais imagens dos momen-
tos que antecederam as ex-
plosões também deve pro-
curar a polícia.

Mais cedo, um tablóide no-
va-iorquino divulgou imagens 
erradas de possíveis suspeitos. 
Um dos rapazes da foto, Salah 
Barhoun, 17, procurou a polí-

cia para dizer que não era res-
ponsável pelas bombas. 

Em entrevista a ABC-
News, o irmão mais novo de 
Salah disse que a mãe ficou 
chocada ao ver as imagens. 
“Meu irmão não é um terro-
rista.” O FBI pediu para que 
apenas as imagens divulga-
das pela agência fossem re-
produzidas.  METRO

Terror em Boston. Agência divulgou imagens de dois homens que 
foram vistos carregando mochilas. ‘Alguém conhece esses indivíduos’?

Presidente prometeu, novamente, encontrar e punir os culpados | KEVIN LAMARQUE/REUTERS

FBI pede ajuda 
para achar 
dois suspeitos

‘Vocês vão correr de novo’
O presidente Barack Obama 
viajou a Boston para prestar 
solidariedade às vitimas das 
explosões. Em um ato ecu-
mênico, na catedral de San-
ta Cruz, o democrata pro-
meteu levar os responsáveis 
pelo atentado à Justiça.

“Sim, nós vamos encon-
trá-lo. Nós vamos responsa-
bilizá-lo, mas, mais do que 
isso, a nossa fidelidade à  
uma sociedade livre e aber-
ta vai crescer mais forte”, 
disse o presidente. “Deus 

não nos deu um espírito de 
medo e timidez.”

O discurso foi assistido por 
2 mil pessoas, que o aplaudi-
ram no final. Obama viajou 

acompanhado de Michelle e 
de membros do Congresso 
americano. O ex-governador 
Mitt Romney, que foi candida-
to à presidência, também par-
ticipou da cerimônia.

O atentado, na segunda-
-feira, matou três pessoas e 
deixou 183 feridos. As bom-
bas explodiram na chegada 
da Maratona de Boston. Uma 
multidão acompanhava a pro-
va, realizada no Dia do Patrio-
ta, um feriado no Estado de  
Massachusetts.  METRO

“Nossas orações estão com 
os feridos. Se você é um 
deles, saiba que: na longa 
jornada de recuperação, 
seu país está com você.”
BARACK OBAMA

Eles foram fotografados descendo a Boylston Street | FBI/REUTERS
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A crise política na Venezue-
la acirrou os ânimos não ape-
nas nas ruas, mas também na 
Assembleia Nacional. Deputa-
dos opositores acusam os cha-
vistas de minarem o livre de-
bate na Casa e avisaram que 
não vão reconhecer o presi-
dente eleito, Nicolás Maduro.

“Isso é um atentado contra 
a democracia”, afirmou Dono-
rah Figuera, líder de um dos 
partidos que apoiam o oposi-
tor Henrique Capriles.

Dinorah se referia à deci-
são do presidente da Assem-
bleia, o chavista Diosdado 
Cabello, que determinou a 
destituição de quatro parla-
mentares opositores das co-
missões que presidiam. “Se 
não reconhecem Maduro 
presidente, eu não os reco-
nheço deputados”, disse Ca-
bello, na terça-feira.

Os opositores pedem a  re-
contagem dos votos da elei-
ção presidencial do último 
domingo, vencida por Madu-
ro por 1,6 ponto percentual.

Apoio
Preocupados com a crise ve-
nezuelana, líderes da Unasul 
(União das Nações Sul-Ame-
ricanas) viajaram à Lima, no 
Peru, na noite de ontem, pa-
ra discutir o impasse. A pre-
sidente Dilma Rousseff parti-
cipou do encontro. De Lima, 
Dilma seguiria para Caracas, 
para assistir à posse de Ma-
duro, marcada para hoje.

O presidente eleito, herdei-
ro político de Hugo Chávez, 
acusa os rivais de planejarem 
um golpe de Estado. “Não é 
uma oposição, mas uma cons-
piração”, disse ele, antes da 
viagem a Lima.  METRO

Venezuela. Deputados contrários ao chavismo denunciam perseguição e dizem que não
vão à posse de Maduro. No Peru, líderes latino-americanos se reuniram para discutir a crise

Apoiadores de Capriles fazem panelaço à noite |  TOMAS BRAVO/REUTERS

Oposição fala em
atentado à democraciaEm mais um sinal da mu-

dança de rumos na Santa 
Sé, o papa Francisco está 
considerando cortar os bô-
nus oferecidos aos funcio-
nários do Vaticano.

“Eu não acho que vá ha-
ver bônus”, disse o porta-
-voz, Federico Lombardi. 
“Despesas extras podem ser 
normais em momentos de 
abundância, mas esse não 
é o mundo no qual nos en-
contramos agora”, explicou, 
em referência à crise que as-
sola a Europa.

Os cerca de 4 mil funcio-
nários do Vaticano costuma-

vam receber gratificações de 
até 1,5 mil euros em datas 
especiais, como a escolha de 
um novo pontífice.  METRO 

Austeridade também para os
trabalhadores comuns | MAX ROSSI/REUTERS

Vaticano. Papa deve cortar 
bônus de funcionários

Depois de ameaçar com 
ofensivas militares a Coreia 
do Sul, o Japão e os EUA, a 
Coreia do Norte apresentou 
suas exigências para a reto-
mada do diálogo.

Pyongyang quer que as 

sanções aprovadas pelas Na-
ções Unidas sejam derruba-
das. O regime também co-
locou como condição o fim 
dos exercícios militares 
conjuntos entre tropas de 
Seul e Washington.  METRO

Coreias. Pyongyang faz 
exigências para diálogo
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A comissão mista de sena-
dores e deputados federais 
criada no Congresso para 
regulamentar dispositivos 
constitucionais deve se reu-
nir na próxima quinta-feira 
para iniciar a apreciação do 
projeto que normatiza direi-
tos trabalhistas dos empre-
gados domésticos. A ideia 
é aprovar a proposta já na 
quinta-feira. O texto ainda 
irá passar pelas comissões 
de mérito e pelos plenários 
da Câmara e do Senado.

Entre os pontos em dis-
cussão está a criação de um 
banco de horas para o em-
pregado. De acordo com o 
texto, a empregada pode-
rá compensar as horas de 
um dia de trabalho a mais 
ou menos dentro de sua jor-
nada. A emenda que garan-
tiu mais direitos à catego-
ria estipula uma  jornada de 
trabalho de oito horas por 
dia, totalizando 44 horas 
semanais. 

Se a doméstica precisar 
sair duas horas mais cedo 

ou o empregador exigir que 
ela fique um tempo a mais 
no trabalho, todo o período 
extra, ou que faltou de cum-
prir, poderá ser compensa-
do. Assim, a medida garanti-

ria o total cumprimento da 
jornada, o que beneficiaria 
o empregador no pagamen-
to de horas extras.

O relator da comissão, se-
nador Romero Jucá (PMDB-

-RR), explica que os maiores 
desafios são o recolhimento 
dos tributos, a burocracia, o 
peso dos encargos sobre o 
empregador e o regime de 
trabalho dos empregados 
domésticos. “São problemas 
ainda novos e questões que 
têm de estar claras para evi-
tar ações na Justiça do Tra-
balho. Queremos fazer uma 
lei que tranquilize a relação 
doméstica, garanta o em-
prego do trabalhador e a 
condição de pagamento do 
empregador”, disse Jucá à 
“Agência Brasil”. 

Outra proposta em dis-
cussão é a redução da multa 
sobre o montante recolhido 
do FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) a ser 
pago em caso de demissão 
sem justa causa. A lei de-
termina que o empregador 
tem de pagar 40% sobre o 
montante do FGTS. Cogita-
-se a possibilidade de redu-
zir o pagamento para 10%, 
na relação de emprego do-
méstico.  METRO

A Comissão Mista que analisa 
a Medida Provisória que isen-
ta  participação nos lucros de 
IR (Imposto de Renda)  apro-
vou ontem o parecer final do 
relator, deputado Luiz Alber-
to (PT-BA). O texto, que pas-
sou por modificações, segue 
para análise da Câmara e, de-
pois, do Senado.

O relator manteve a tabe-
la que assegura a isenção de 
IR para quem receber parti-
cipações nos lucros de até 
R$ 6 mil. Segundo ele, es-
se patamar alcança cerca de 
60% dos beneficiários e era 
uma das principais reivin-
dicações das centrais sindi-
cais. Nos demais casos, as 
alíquotas variam conforme 
os valores recebidos.

Luiz Alberto recusou as 
emendas que pretendiam 

tornar obrigatória a distri-
buição dos lucros, em caso 
de recusa da empresa em 
negociar ou quando a nego-
ciação resultasse em impas-
se. “Chegamos à conclusão 
de que a negociação é o me-
lhor caminho para uma dis-
tribuição justa.”

Algumas partes para as 
quais não havia acordo fo-
ram modificadas. Entre as 
mudanças estão pontos ques-
tionados pelo setor empresa-
rial.  Luiz Alberto modificou 
dispositivo que previa a obri-
gatoriedade de as empresas 
abrirem o livro-caixa aos sin-
dicatos da categoria ou à co-
missão formada por repre-
sentantes dos patrões e dos 
empregados para viabilizar 
a negociação do valor da par-
ticipação nos lucros.   METRO
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Novos direitos. Proposta, que prevê compensação para reduzir gastos do empregador, 
está em análise no Congresso. Regulamentação de lei pode sair na próxima semana 

O QUE MUDA
COMO É
Valor era tributado 
mensalmente na fonte 
e integrava a base do 
cálculo do imposto 
devido na declaração 
de ajuste anual

COMO VAI FICAR
Valor é tributado exclusivamente 
na fonte, com base em tabela 
anual que será revista no mesmo 
percentual de reajuste da tabela 
do imposto de renda incidente 
sobre os rendimentos

Até R$ 6 mil 

Até R$ 9 mil 

Até R$ 12 mil 

Até R$ 15 mil 

Acima de R$ 15 mil 

FONTE: MP 597/12

ALÍQUOTAS Valor anual da participação nos lucros/IR

ISENTO

7,5%

15%

22,5%

27,5%

Jucá propõe criar 
banco de horas 
para domésticas 

O percentual de famílias en-
dividadas no país atingiu  
62,9% em abril, o maior pa-
tamar desde julho de 2011. 
Houve crescimento em re-
lação a março, quando a 
parcela de endividados foi 
61,2%, e também a abril 
de 2012, quando alcançou 
56,8%. Os dados são do es-
tudo divulgado ontem pela 
CNC (Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo).

Para a entidade, a alta no 
endividamento é motivada 
pela redução nos juros ban-
cários, que ocorreu em 2012 
e no início deste ano. 

O percentual de famílias 
inadimplentes também au-
mentou entre março e abril. 
Segundo o estudo, 21,5% 
das famílias entrevistadas 
disseram ter dívidas e con-
tas em atraso e 6,7% disse-
ram não ter condições de 
pagar contas em atraso. Em 
março, essas famílias repre-
sentavam, respectivamente, 

19,5% e 6,3% do total.
Já na comparação com 

abril de 2012, os dois indica-
dores de inadimplência re-
cuaram, pois no mesmo pe-
ríodo do ano passado, 23% 
das famílias diziam ter dí-
vidas e contas atrasadas e 
6,9% não tinham condições 
de pagar as contas em atra-
so.  METRO

63% das famílias brasileiras dizem
ter dívidas | MARCELO JUSTO/FOLHAPRESS

Pesquisa. Endividamento é 
o maior desde julho de 2011

20,5%
CARNÊS

12,1%
FINANCIAMENTO 

DE CARRO

76,6%
CARTÃO DE 

CRÉDITO

11,8%
CRÉDITO 
PESSOAL

Em % de famíias

Tipo de dívida

O dólar fechou em alta an-
te o real, voltando a ultra-
passar os R$ 2, com a ex-
pectativa de menor entrada 
de recursos externos após 
o Banco Central sinalizar 
que o ciclo de aperto mo-
netário deverá ser menor 
do que investidores haviam 
precificado.

A moeda norte-ame-
ricana subiu 0,9%, para 
R$ 2,01699. Na máxima 
do dia, o dólar chegou a 
registrar alta de 1,23%, a 
R$ 2,0235 na venda. Na se-
mana, o dólar acumula al-
ta de 2,46%. No mês, a moe-
da tem desvalorização de 
0,22% e no ano, de 1,36%. 

O Banco Central elevou 
na última quarta-feira a Se-
lic em 0,25 ponto percen-
tual na véspera, para 7,5% ao 
ano, o que impulsionou um 
amplo movimento de ajus-

te nos mercados financeiros 
após a decisão. O Copom 
manteve o tom de “cautela” 
ao iniciar mais um ciclo de 
aperto monetário para com-
bater a inflação.

O ministro interino da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, afir-
mou ontem que o aumento 
da Selic não vai prejudicar os 
investimentos no país e que 
a aceleração do crescimento 
é compatível com o contro-
le da inflação. “Não é 0,25 a 
mais ou 0,25 a menos na taxa 
de juros que causa mudanças 
de perspectiva de longo pra-
zo”, afirmou.  METRO

Mercados. Dólar fecha em 
alta e fica acima de R$ 2  

1,36%
é a valorização acumulada pela 
moeda norte-americana no ano.

Comissão aprova isenção de 
IR em participação nos lucros

Comissão que regulamentará direitos se reúne no dia 25 | F.L PÌTON /FUTURA PRESS
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Alessandra Negrini tem 42 
anos. Já está em uma fase em 
que muitas atrizes começam 
a se preocupar com a escassez 
de bons papéis por estarem 
muito velhas para grande par-
te deles ou jovens demais pa-
ra tantos outros. 

“Isso não existe mais, feliz-
mente. O ator não envelhece: 
sempre vai haver demanda 
de personagens, em qualquer 
idade”, diz Alessandra, que, 
de fato, não tem tido do que 
reclamar. Ela esteve até o mês 
passado no elenco da novela 
“Lado a Lado”, na Rede Globo. 
Na sexta que vem, chega aos 
cinemas como a estrela de “O 
Abismo Prateado”, de Karim 
Aïnouz. E também protagoni-
za “A Propósito de Senhorita 

Julia”, versão modernizada da 
obra do sueco August Strind-
berg (1849-1912) que estreia 
amanhã no CCBB.

“Tanto a personagem de 
‘Abismo’ [uma mulher aban-
donada] quanto a de ‘Senho-
rita Julia’ exigiram muito de 
mim. Você sempre tem que 
ceder espaço para essa outra 
pessoa se expressar. É duro, 
mas sempre prazeroso.”

No palco, Alessandra é Ju-
lia, jovem rica que se envolve 
em um jogo de sedução com 
um empregado do pai. O tex-
to original se passa na Sué-
cia do século 19, mas a mon-
tagem o adapta ao Brasil dos 
anos 2000 pós-eleição de Lula.

“As duas versões falam de 
períodos de transição. A origi-

nal aborda a questão da mu-
lher, que estava ganhando 
cada vez mais espaço. Na nos-
sa, há o início da ascensão so-
cial da classe C, outro perío-
do de mudança. As pessoas 
que veem riem muito, de ner-
voso, por pura identificação”, 
diz a atriz. Mas a questão po-
lítica serve como um pano de 
fundo. “A peça não julga o go-
verno Lula! Ficaria simplista... 
Discute o poder em várias ins-
tâncias: o político, mas tam-
bém o de umas pessoas sobre 
as outras”, afirma Alessandra.

A direção é assinada por 
Walter Lima Jr., cineasta de 
longas como “A Ostra e o Ven-
to”. Eucir de Souza e Dani Or-
nellas completam o elenco.  

 METRO

Teatro. Peça de August Strindberg ganha versão modernizada, 
passada no Brasil do governo Lula. Foco está em jogos de poder

Alessandra Negrini vive boa fase na carreira | DIVULGAÇÃO

Alessandra Negrini  
vive Senhorita Julia

No CCBB (r. Álvares Pentea-
do, 112, Centro, tel. 3113-
3651. R$ 6). Sex. e sáb., às 
20h; dom., às 19h (em maio 
e junho, às 18h). Até 30/6.

Serviço

Rita Lee

Justiça condena 
cantora a pagar 
R$ 10 mil a PMs

O STJ decidiu que a ro-
queira terá de pagar R$ 5 
mil a dois policiais milita-
res de Barra dos Coqueiros 
(SE) por danos morais. Em 
janeiro de 2012, Rita os 
xingou durante um show 
na cidade, reclamando da 
maneira como tratavam 
os seus fãs.  METRO

Roberto Carlos

Rei faz 72 hoje; 
SP terá shows 
extras em maio

Com valores entre R$ 150 
a R$ 540, os ingressos pa-
ra as apresentações do Rei 
dos dias 17 e 18, no Espa-
ço das Américas, já estão 
à venda no site ticket360.
com.br. Ele celebra aniver-
sário hoje com show em 
Porto Alegre.  METRO

Vencedora de quatro prê-
mios Shell na temporada ca-
rioca do ano passado, a peça 
“Esta Criança”, da Cia. Brasi-
leira de Teatro, com Renata 
Sorrah como protagonista, 
estreia hoje em São Paulo.

Com texto do francês 
Joël Pommerat, o espetácu-
lo propõe uma reflexão so-
bre a relação entre pais e 
filhos. A ação se divide em 

dez cenas curtas, em que 
Renata e colegas de elenco 
travam diálogos destacando 
aspectos cômicos e trágicos 
desse tipo de convívio, que 
nem sempre é simples.

O espetáculo estreia hoje, 
às 21h, no Sesc Vila Maria-
na (r. Pelotas, 141, tel.: 5080-
3000. R$ 32). A peça fica em 
cartaz de sexta a domingo 
até 9 de junho.  METRO

Renata Sorrah estrela a peça “Esta Criança” | DIVULGAÇÃO

Teatro. Renata Sorrah 
estrela peça premiada

Iron Maiden

Banda 
volta a SP

Liderad por Bruce 
Dickinson  (foto), o grupo 
anunciou que fará show 
no Jockey Club, no dia 20 
de setembro. Os ingressos 
começam a ser vendidos 
no próximo dia 23 pelo 

site livepass.com.br. 
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Show
Dead Kennedys. A banda 

se apresenta no país na turnê 
California Uber Alles. East Bay 
Ray (guitarra), Klaus Flouride 
(baixo) e D.H. Peligro (bateria), 
da formação clássica do grupo, 
tocam com o vocalista Skip 
alguns dos sucessos da banda, 
um dos ícones do punk 
hardcore. No Via Marquês (av. 
Marquês de São Vicente, 
1.589, tel.: 3611-2696). Dom., 
às 18h. De R$ 80 a R$ 150.

Angela Maria. A eterna Sapoti 
mostra que a voz continua 
cheia de afinação em seu 
primeiro show no Auditório 
Ibirapuera. O amigo Cauby 
Peixoto e o violonista Ronaldo 
Rayol também sobem ao 
palco. No Auditório 
Ibirapuera (av. Pedro Álvares 
Cabral, s/nº, portão 2, pq.  
Ibirapuera, tel.: 3629-1075). 
Sáb., às 21h. R$ 20.

Super Junior. Um dos 
expoentes do estilo k-pop, a 
boy band sul-coreana canta 
hits como “Mr. Simple”. No 
Credicard Hall (av. das Nações 
Unidas, 17.955, Santo Amaro, 
tel.: 4003-5588). Dom., às 
19h30. De 45 a R$ 400.

Web
“Hemlock Grove”. Na 

nova série exclusiva do Netflix, 
dois suspeitos de assassinar 
uma jovem iniciam uma 
investigação para descobrir 
quem matou a garota. Todos 
os 13 episódios serão 
disponibilizados de uma só 
vez aos clientes. Hoje, no 
netflix.com.br

Ópera na tela
“Fausto”. O Cinemark 

exibe a montagem da Royal 

Opera House para a história 
do homem que vendeu a 
alma ao Diabo em troca de 
juventude e amor. A ópera 
tem música de Charles-
François Gounod. Em oito 
salas da rede Cinemark 
(saiba quais no site www.
cinemark.com.br). Sáb., às 
17h; dom., às 16h; ter., às 
19h; qua., às 19h. R$ 60.

Festa
Green Sunset. A edição 

de abril da balada conta com 
um set do DJ britânico Phil 
Mison, que faz sua primeira 
apresentação no Brasil. 
Quem for pode esperar 
muito nu disco e 
balearic. No MIS (av. 
Europa, 158, Jardim Europa, 
tel. 2117-4777). Sáb., das 
16h às 22h. R$ 14.

Música
Record Store Day. A 

celebração musical na Livraria 
Cultura do Conjunto Nacional 
tem como atrações o Grupo 
Rumo (às 11h), André 
Cristovam (às 13h), Guilherme 
Arantes (às 14h) e Tom Zé (às 
17h).  Na Livraria Cultura - 
Cjto. Nacional (av. Paulista, 
2.073, Cerq. César, tel.: 
3170-4033). Sábado. Grátis.

O Metro indica
DIVULGAÇÃO

Você gosta de fazer shows 
no Brasil? O que acha do 
público brasileiro?
Sempre gostei do Brasil. Sou 
um grande fã das músicas 
brasileiras há anos, de Mil-
ton Nascimento, Djavan. 
Também adoro a língua por-
tuguesa. O público brasilei-
ro é bom e receptivo.

O que você pode nos 
adiantar do novo show?
O repertório tem músicas 
que as pessoas conhecem – 
os maiores hits, como “Clo-
se to You”, “I Say a Little 
Prayer”, “Raindrops Kepp 
Falling on My Head”, “Make 
It Easy on Yourself”, “Alfie” 
e “Walk on By”. Mas tam-
bém tem muita coisa nova, 
que ninguém ouviu antes.

Você tem 84 anos e con-
tinua engajado em proje-
tos e turnês mundiais. Qual 
seu segredo de juventude?
Estou muito bem, cuido 
muito de mim. Tenho cuida-
do com a comida, faço exer-
cícios três vezes por semana 
e pratico natação. E trabalho 
seis dias por semana, o que 
me mantém ativo. Acabo 
de voltar de uma turnê na 
Europa, onde fiz 13 shows. 
Além disso, sempre estou 
com a minha família. Tenho 
um filho de 20 anos (Oliver) 
e uma filha de 17 (Raleigh), 
e meu filho mais velho, Ch-
ristopher, sempre me acom-
panha nos shows. É bom vi-
ver ao lado dos jovens, e a 
família é muito importante 
para mim.

Neste ano,você fará um no-
vo projeto de musical na 
Broadway, com seu parcei-
ro Elvis Costello...
Isso mesmo, é um musical 
baseado nas canções que fi-
zemos para a trilha sonora 
dos filmes “Austin Powers”, 
que, inclusive, está sendo es-
crito pelo Mike Myers. Esta-
mos com seis ou sete músi-
cas novas.

Você fez participações nos 
filmes da série “Austin Po-
wers”. Gosta de atuar?
Eu gosto de participar de fil-
mes, mas não sou ator. Em 
“Austin Powers” eu só toca-
va piano ao lado do Costello. 
Eu adoro o Mike Myers, faço 
qualquer coisa que ele me 
pedir!  METRO CURITIBA

BURT 
BACHARACH

O hitmaker de 84 anos falou ao Metro 
sobre seus projetos e preferências 

musicais no país. Ele faz show amanhã 
no HSBC Brasil com ingressos esgotados 
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O projeto de lei que limita a 
venda de ingressos com des-
conto para eventos culturais 
e esportivos para estudantes 
foi aprovado pelo Senado e 
segue agora para a Câmara. 
O texto prevê que só alguns 
tipos de carteiras sejam acei-
tos nos estabelecimentos e li-
mita que apenas 40% do total 
de bilhetes disponíveis para 
cada evento sejam vendidos 
pela metade do preço.

O projeto diz que só te-
rão direito à meia-entrada 

estudantes com uma cartei-
ra expedida pela UNE (União 
Nacional dos Estudantes),  
UBES (União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas), 
ANPG (Associação Nacional 
de Pós-Graduandos) ou enti-
dades locais a elas filiadas. 

Além de reduzir as frau-
des nas compras de meia-en-
trada, o projeto visa atender 
a reclamações de artistas, 
cuja renda em eventos vinha 
diminuindo muito pelo ex-
cesso de descontos.  METRO

Meia-entrada. Projeto que 
prevê cota vai para Câmara

O 66º Festival de Cannes, 
que acontece entre 15 e 26 
de maio, promete ser uma 
festa de velhos conhecidos. 
Dos 19 cineastas anunciados 
ontem para competição, 16 
já estiveram presentes em 
edições passadas do evento 
tanto como indicados quan-
to como vencedores.

Entre os destaques, estão 
“Behind the Candelabra”, te-
lefilme da HBO feito por Ste-
ven Soderbergh sobre roman-
ce do músico Liberace com 
seu amante muito mais jo-
vem, e “Inside Llewyn Davis”, 
dos irmãos Coen, que faz um 
mergulho na cena folk de No-
va York na década 1960.

A seleção contempla ain-

da uma boa carta de euro-
peus e asiáticos, como Fran-
çois Ozon, Roman Polanski, 
Kore-Eda Hirokazu e Taka-
shi Miike, além do vencedor 
do Festival de Berlim Asghar 
Farhadi, do iraniano “A Se-
paração”, e Nicolas Winding 
Refn, de “Drive”.

A mostra Um Certo Olhar 
também promete chamar a 
atenção, com inéditos de Ja-
mes Franco, Sofia Coppo-
la, Hany Abu-Assad e Diego 
Quemada-Diez.

O filme de abertura será 
“O Grande Gatsby”, de Baz 
Luhrmann. Já o encerramen-
to fica por conta de “Zulu”, de 
Jérome Salle. Ambos estão fo-
ra da competição.    METRO

Michael Douglas e Matt Damon estão no longa de Soderbergh | DIVULGAÇÃO 

Cannes. Festival terá irmãos 
Coen, Polanski e Soderbergh

Estreia hoje. Com roteiro bem construído e atuações fortes, ‘Hoje’ 
reflete sobre impacto dos anos de chumbo no Brasil da atualidade

Tata Amaral 
revê a ditadura 
com olhar atual

Uruguaio César Troncoso contracena com Denise Fraga no longa premiado no Festival de Brasília | DING MUSA/DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

Marcus Bernstein nasceu no 
mesmo ano em que o livro 
“Meu Pé de Laranja Lima” 
(1968), de José Mauro de Vas-
concellos (1920-1984), tomou 
as livrarias do país. Agora, o 
cineasta faz uma releitura da 
obra no longa homônimo. A 
história de Zezé, menino po-
bre que tem como refúgio 
um pé de laranja-lima, pro-
mete conquistar novos fãs. 

Como foi transformar esse 
marco da literatura infanto-
juvenil em longa?
Foi uma responsabilidade. 
O livro já teve várias adapta-
ções, em filme e na TV. Mas 
quisemos dar a nossa versão, 
como seria uma interpreta-
ção nos dias de hoje, do olhar 
de criadores usando esse li-
vro como fonte de inspiração. 
Todo mundo já adora o livro 
e, por outro lado, esperamos 
conquistar novas pessoas.

O longa pode reavivar esse 
sucesso dos anos 1970??
É capaz. Isso traz novo inte-
resse. Não dá para avaliar o 
impacto que o filme vai ter, 
mas a adaptação para outros 
meios continua a manter a 
obra viva. As pessoas podem 
assistir ao longa ou ler sobre 
e ficar curiosas.

Você classificaria o filme co-
mo do gênero infantil?

Eu diria que é como o longa 
“A Invenção de Hugo Cabret” 
[de Martin Scorsese, 2010]. 
Tem criança, mas não é in-
fantojuvenil. Porque, geral-
mente, esse gênero tem um 
olhar técnico, enfoque e tra-
tamento específico, com co-
res vibrantes e diálogos de 
comunicação imediata. Essa 
não foi a nossa preocupação.

A obra já virou longa por 
Aurélio Teixeira (1926-1973), 
em 1970. Você viu o filme?
Eu não tinha nem lido o li-
vro quando a Kátia [Machado, 
produtora] me chamou para 
fazer o roteiro [risos]. Eu pre-
feri não ver nada. Procurei 
dar o meu olhar sobre o livro, 
e não fazer um remake. Em 
certo momento, acabei ven-
do o filme, mas não faria sen-
tido buscar uma releitura.

A experiência como roteiris-
ta em “Central do Brasil” e 
“Chico Xavier” se reflete em 
“Meu Pé de Laranja Lima?
Tudo é uma soma de expe-
riências de vida e profissio-
nal. Esse novo longa entra 
muito mais no imaginário in-
fantil do que o “Central”. Já o 
“Chico Xavier” escrevi depois 
de “O Meu Pé”. Foi o “Chi-
co” que ganhou da minha ex-
periência anterior, principal-
mente, na parte dele criança.  

 METRO RIO

MARCUS 
BERNSTEIN

Diretor estreia hoje nova adaptação para 
‘Meu Pé de Laranja Lima’, clássico da 

literatura infantojuvenil dos anos 1970

Há um quê de filme argentino 
em “Hoje”, novo longa de Ta-
ta Amaral (“Um Céu de Estre-
las”), que chega aos cinemas 
nesta sexta. Isso não se dá 
apenas pela abordagem que 
faz da ditadura – tema sem-
pre caro ao cinema de nossos 
hermanos –, mas também à 
contemporaneidade que a ci-
neasta confere à trama e a um 
belo trabalho de roteiro.

A produção mostra o con-
flito de Vera (Denise Fraga), 
uma ex-militante política que 
acaba de se mudar para um 
apartamento comprado com 
a indenização recebida pelo 
desaparecimento do marido 
na ditadura militar.  

No dia da mudança, ele 
reaparece, fazendo-a debru-
çar-se sobre suas escolhas e re-
fletir sobre sua trajetória.

“Essa discussão é hoje 
mais pertinente do que nun-
ca, com a atuação da Comis-
são da Verdade [que investiga 
violações de direitos huma-
nos ocorridas durante a dita-
dura no Brasil]. A gente pre-
cisa abrir essa caixa preta. 
Queremos saber da nossa his-

tória para nunca mais repeti-
-la”, afirma a diretora.

O longa venceu o Festival 
de Brasília em 2011, de onde 
saiu não só com o prêmio de 
melhor filme, mas também 
de melhor atriz para Fraga, 
em uma atuação que prome-
te surpreender quem conhe-
ce apenas sua veia cômica.

Toque uruguaio
Em cena, ela faz par com o 
uruguaio César Troncoso, que 
se tornou ator-fetiche do cine-
ma brasileiro após chamar a 
atenção em “O Banheiro do 
Papa” (2007), de César Charlo-
ne e Enrique Fernández.

Ele, que passou a viver do 

trabalho de ator apenas após 
os 40 anos, está atualmente 
na novela “Flor do Caribe”, da 
Rede Globo, e espera a estreia 
de oito longas no qual atuou.

“Quando surgia um con-
vite, tinha que ir no Google 
[procurar quem eram as pes-
soas envolvidas]. Mas acho 
que tenho tido sorte”, diz ele. 
“Quando li o roteiro de ‘Hoje’, 
vi que tinha um personagem 
maravilhoso, com muito suco 
para extrair. Se falamos da di-
tadura ainda hoje, é porque o 
tema ainda não está fechado.”

Tata Amaral 
revê a ditadura 
com olhar atual

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

“Queremos saber da 
nossa história para 
nunca mais repeti-la”.
TATA AMARAL, DIRETORA

Outras estreias

“O Acordo”
[EUA, 2013], de Ric Roman 
Waugh. Com Dwayne Johnson, 
Susan Sarandon, Benjamin 
Bratt e Nadine Velazquez.
Na tentativa de salvar o 
filho, que foi preso ao ser 
vítima de uma armadilha, 
um pai se disfarça para 
participar de uma investiga-
ção do departamento de 
narcóticos do FBI.

“Um Porto Seguro”
[EUA, 2013], de Lasse 
Hallström. Com Julianne 
Hough, Josh Duhamel,  Cobie 
Smulders e David Lyons.
Jovem com passado misterio-
so chega a Southport. No local, 
ela se envolve com um viúvo e 
acaba obrigada a enfrentar o 
segredo que a persegue. 
Baseado em livro homônimo 
de Nicholas Sparks.
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Outras estreias

“Ginger & Rosa”
[Reino Unido/Dinamarca/
Canadá/Croácia, 2012], 
de Sally Potter. Com Elle 
Fanning e Alice Englert.
A  relação de duas amigas 
inseparáveis, na Londres do 
início dos anos 1960, é 
abalada por eventos 
marcantes, como a revolução 
sexual e a ameaça da bomba 
atômica pela Guerra Fria.

“Irmãs Jamais”
[Itália, 2010], de Marco 
Bellocchio. Com Pier Giorgio 
Bellocchio, Elena Bellocchio.
Misto de ficção e documentá-
rio, o filme retrata episódios 
da família do diretor entre 
1999 e 2008, a partir da 
jovem Elena, de 5 anos, 
criada por suas tias – irmãs de 
Bellocchio – enquanto sua 
mãe tenta a sorte como atriz.

Jane Levy quer deixar algo 
claro desde o início: “Não 
sou uma fã de terror”, diz. 
Para alguém pouco afeiçoa-
do ao gênero, a jovem atriz, 
conhecida pela série “Subur-
gatory”, até que escolheu 
um filme de horror bem úni-
co no qual estar: “A Morte 
do Demônio”, remake de Fe-
de Alvarez para o clássico de 
estreia de Sam Raimi. 

O longa, que remonta 
a história do longa cult de 
1981 (batizado por aqui de 
“Uma Noite Alucinante”), es-
treia hoje no Brasil. 

Nesta atualização, reen-
contramos cinco jovens que 
se escondem em uma chou-
pana na floresta e, sem se 
darem conta, libertam um 
espírito demoníaco após le-
rem um livro com feitiços 
do mal. Ocorre que, dessa 
vez, em vez de estarem por 
lá apenas de férias, os garo-
tos resolvem se enfurnar na 
mata para ajudar a persona-
gem de Levy a livrar-se do ví-

cio em heroína. 
“Assisti ao original, mas 

somente após ter consegui-
do o papel. Nunca tinha ou-
vido falar do filme antes 
disso”, afirma a atriz, que co-
nhecia Sam Raimi por cau-

sa da trilogia “Homem-Ara-
nha”. “Eu tinha uns 12 anos 
quando o primeiro chegou 
aos cinemas. É algo da mi-
nha geração.”

Graças a um upgrade nos 
efeitos especiais, o filme 

atinge um nível de truculên-
cia que realmente chama a 
atenção. “Quando li o rotei-
ro, achei que seria muito di-
vertido. O que não imagina-
va era que tudo seria mesmo 
bastante tortuoso. Lembro 

de ter pensado: ‘Meu Deus, 
esse é o maior filme de hor-
ror de todos os filmes de hor-
ror! Ele é impiedoso, nunca 
acaba. E quando você acha 
que chegou ao máximo, ele 
continua a ir adiante’.”

Ao contrário do que ocor-
re no longa original, o mote 
de “A Morte do Demônio” é 
algo verdadeiramente crível, 
já que, antes, era difícil ima-
ginar por que cinco jovens 
na idade da curtição iriam se 
enfurnar no meio do mato. 

“Gosto do tema [do com-
bate ao vício em drogas] por-
que ele é uma metáfora para 
toda a história e também fun-
ciona como drama. Ele o faz 
entender o ponto de vista de 
todo mundo, e acredito que 
este seja o melhor tipo de 
produto artístico, aquele em 
que o argumento de todos os 
personagens funciona.”

Estreia hoje. Com mais sangue e menos aspecto de filme B, ‘A Morte do Demônio’ reconstitui o clássico cult 
‘Uma Noite Alucinante’, de 1981, que projetou a carreira do cineasta Sam Raimi, da trilogia ‘Homem-Aranha’

Jane Levy vive a mocinha protagonista do filme | DIVULGAÇÃO

O horror dos horrores  

NED
EHRBAR 
METRO INTERNACIONAL
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Se a as suas metas já foram atingi-
das, essa pode ser uma boa hora para fechar a conta e recolher 
os lucros. Evite assumir novos riscos ou especular demais.

Mente mais aberta e otimista pode aca-
bar gerando alguns atritos com pessoas com as quais você te-
nha que compartilhar algumas responsabilidades e dinheiro.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Metro pergunta

Metro web

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metro

Você concorda com a nova 
lei que tira a exigência 
de pós-graduação para 
novos professores de 
universidades federais?

Leitor fala

@Ru.Bravo
Sim. Muitos profissionais qualificados 
são perdidos pelas universidades ape-
nas por não terem a formação exigida.

@FabioSanca1
Acho um absurdo. O ensino já é ruim 
o suficiente no país. Isso diminuirá a 
qualidade dos docentes das federais.

@PedroMoreale
A lei não tem relevância. As universi-
dades que quiserem continuarão dan-
do prioridade para pós-graduados.

Maioridade penal
Que os crimes cometidos por meno-
res infratores vem crescendo de forma 
alarmante e descontrolada, ninguém 
pode negar, já que as penas brasileiras 
são assustadoramente brandas. Se a 
partir dos 16 anos o jovem pode votar, 
porque não pode responder pelo seus 
atos como adulto? Me preocupa, no 
entanto, a situação do sistema carcerá-
rio brasileiro, que já é saturado, e de-
verá se adequar a um vasto contingen-
te de infratores menores de 18 anos, 
gerando um caos (e custos) ao Estado.
DENIS DOS SANTOS - SÃO PAULO, SP

Libertadores
Li a reportagem “Vaga na fé”, publica-
da na página 28 da edição de ontem e 
concordo que o que parecia improvável 
- e de fato o era - aconteceu. Desfalcado 
de Jadson e Luis Fabiano, o Tricolor en-
frentou o Atlético Mineiro em ótima fa-
se, e conquistou uma vitória essencial. 
No intervalo, o jogo ganhou polêmica. 
Ronaldinho chamou a partida de trei-
no e foi criticado pelo time adversário. 
O São Paulo levou a melhor. Bom para 
o futebol brasileiro, que verá os dois ti-
mes novamente na próxima fase.
RAFAEL GOTTSCHALK - SÃO PAULO, SP

 Para falar com a redação: 
leitor.sp@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Clímax de grandes estresses e atividades 
audaciosas que estão ocorrendo. Daqui para frente ou você fi-
nalmente atinge as suas metas ou pode deixar para lá.

Evite tomar decisões individualistas que 
deixem de prestigiar algumas pessoas que também tem o méri-
to delas nas conquistas do grupo. Seja mais generoso.

Fique com os bons. Está na hora de 
recolher os resultados e você precisa garantir a sua parte. O dia 
pode trazer bons momentos de glamour ao lado dos poderosos.

Não aceite qualquer resposta va-
zia, saiba exigir os seus direitos e também os seus ganhos diante 
de tudo o que foi realizado em conjunto com outras pessoas.

Assegure-se que as coisas estão 
corretas e que os acordos serão cumpridos. Não deixe que, na últi-
ma hora, as pessoas digam que não era bem assim o combinado.

Bata de frente se preciso for, mas não 
deixe que as pessoas levem vantagem sobre o que é seu de di-
reito. Procure ficar mais ligado nos acontecimentos do dia.

Hoje algumas vantagens podem cair nas 
suas mãos mesmo você não estar esperando que isso aconteça. 
Procure dividir o que está em suas mãos em partes iguais.

Possível cansaço ou indisposição. Seu 
dia pode estar cheio de desencontros e confusões que irão tra-
zer algum desgaste. Procure não se iludir com as pessoas.

Término de bons acordos e certas 
negociações que agora precisam ser continuadas individualmen-
te. Possível partilha de lucros e outros tipos de resultados.

Este dia antecipa várias mudanças que 
poderão acontecer repentinamente. Possível exaustão e falta de 
segurança pessoal. Tente economizar as suas energias.

Massa: 
 ½ kg de farinha de trigo 

(aproximadamente)
 2 ovos inteiros 
 50 g de fermento 

biológico fresco 
 ½ lata de leite condensado
 ¼ copo de óleo de soja 

 ½  copo de água morna 
 ½ colher de sopa de sal 

Cobertura:
 150 gramas de margarina 
 200 gramas de queijo 

parmesão ralado 

INGREDIENTES

Modo de preparo:
Bata no liquidificador por 2 minutos o leite condensado, a água 
morna, o óleo, o fermento, o sal e os ovos. Bata tudo até ficar uma 
mistura bem consistente. Transfira para uma vasilha, acrescente a 
farinha de trigo, misture bem com as mãos e sove até que fique 
uma massa lisa e homogênea. Cubra com um pano e deixe fermen-
tar por 1 hora. Após fermentar pegue pequenas porções de massa, 
enrole e modele em formato de bolinhas, passe margarina em ci-
ma e polvilhe o parmesão. Disponha as bolinhas em uma assadei-
ra untada levemente com óleo e deixe fermentar novamente por 
mais 1 hora. Leve ao forno quente (180ºC) por aproximadamente 
20 minutos ou até que fique dourado.

Receita Minuto

DANIEL 
BORK
BORK@METROJORNAL.COM.BR

PÃO DELÍCIA 
“O pãozinho delícia não tem o mesmo status de comida 
típica baiana como o acarajé, mas é um sucesso e tem 
muita tradição em Salvador. O que se conta na Bahia é 
que a receita do pãozinho surgiu depois de uma falha 
na preparação de pães para o lanche, quando faltou fa-
rinha para dar ponto na massa. Mesmo assim, conti-
nuaram a receita, adicionaram manteiga e polvilharam 
queijo ralado. Foi um verdadeiro sucesso!”

RODOLFO BARTOLINI/DIVULGAÇÃO
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Conhece essa história: ela re-
solve quando é hora de mu-
dar de carro, para onde a 
família vai nas férias e até su-
gere (ou manda) o marido ti-
rar essa camisa, que está hor-
rível...? Pois é, quem manda 
na casa, e também na econo-
mia doméstica, é a mulher. A 
constatação é da pesquisa do 
Instituto Data Popular. 

Segundo o levantamen-
to, que consultou 800 ho-
mens casados de 44 cidades 
brasileiras, as mulheres são 
responsáveis por decisões 
que vão muito além do que 
comprar no supermercado.  

O controle é tanto que  
nem mesmo a conta bancá-
ria dos maridos fica no si-
gilo. Segundo 61% dos en-
trevistados, suas esposas 
não só sabem o quanto ga-
nham, mas também confe-
rem cada tostão que sai de 
suas contas.

“Elas estão cada vez mais 
poderosas: com o aumento 
do número de vagas de em-
pregos formais, elas ganha-
ram crédito, investiram em 
educação, evoluíram na car-
reira e passaram a interfe-
rir até na administração da 
carteira do marido”, diz Re-
nato Meirelles, sócio-diretor 
do Data Popular.

Mas será que esse tipo de 
controle é realmente positi-

vo para um relacionamen-
to? Segundo a psicóloga Cla-
rice Barbosa, é relativo.

“Se o casal tiver um 
acordo mesmo que ‘incons-
ciente’ de que a mulher ad-
ministra as contas da casa 
enquanto o homem se co-
loca no papel de provedor 
da família, não há proble-
ma. Agora, se não houver 
esse esclarecimento, o con-
flito será inevitável”, diz 
a profissional, que garan-
te que o embate pode ser 
mais provável com os ho-
mens mais jovens. 

“O homem de hoje quer 
participar, compartilhar, 
ser útil. Se a esposa assumir 
todas as responsabilidades 
e não o envolver nas deci-
sões, ela corre o risco de fa-
zer do marido um acomoda-
do”, afirma. 

E comodismo não é o 
mesmo que falta de respon-
sabilidade. “Falta de respon-
sabilidade é quando ele não 

se compromete com algo 
mesmo quando sua ajuda é 
solicitada pela esposa”, ex-
plica Clarisse. 

Acordo de casal
Juntos há 4 anos, Felipe 
Ferrari Laino até gostaria 
de participar mais das de-
cisões da casa, mas admi-
te que sua esposa, Juliana 
Martins, de 31 anos, execu-
ta esse papel melhor do que 
ele. “Eu sou gastão e desor-
ganizado com as finanças, 
por isso não ligo que ela ad-
ministre tudo. A maneira 
como ela [Juliana] organiza 
e lida com o dinheiro torna 
a nossa vida melhor”. 

Entre o casal há uma es-
pécie de acordo que confere 
à Juliana esse papel. 

“Decidimos que eu cui-
do da administração do di-
nheiro. Quando ele quer 
algo, conversarmos para sa-
ber a necessidade e vemos 
como fazer”, conta a jovem 
que aprendeu o ofício com 
a mãe. “Na minha família, 
minha mãe é quem cuida 
das finanças da casa. Meu 
pai até brinca que não sabe 
nem o quanto ganha”.
 

 

Orçamento doméstico. Estudo releva que mulher é a responsável pelas compras da casa e também pela conta 
do marido. Para especialista, comportamento pode ser prejudicial se não houver um acordo entre o casal

Na casa de Felipe Ferrari Laino, de 25 anos, quem dá a palavra final nas compras domésticas é a esposa, Juliana Martins, de 31 anos  | ANDRÉ PORTO/ METRO

Elas mandam mais

Opinião

Briga, nem 
pensar!

Para 71% dos homens 
entrevistados pela 

pesquisa do Data Popular, 
é melhor mudar de 

opinião e deixar a esposa 
decidir tudo do que bater 
de frente com a ‘patroa’.

“O comportamento do 
homem e da mulher 
vem muito da criação, 
ou seja, da referência 
que tiveram em casa.”
CLARICE BARBOSA, PSICÓLOGA

ELIANE
QUINALIA
METRO SÃO PAULO

INFLUÊNCIA DA MULHER
Homens casados concordam que suas esposas 

são responsáveis por:

FONTE: DATA POPULAR (2013)

Decisão sobre  
as compras no 
supermercado

Viagem de férias 
da família

Roupa
do marido

Carro 
da família

Computador 

Afirmam que 
suas esposas 
conferem  
sua conta  
no banco   
e sabem 
exatamente
o que eles 
ganham

61% 

 71%

86%

79%

58%

 53%
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É no coração do tradicional 
bairro paulistano da Mooca, 
na zona leste da cidade, que 
um moleque travesso olha pa-
ra o passado com saudade. A 
um dia de completar 89 anos, 
o Juventus cresceu. E envelhe-
ceu. Rebaixado para a Série 
A3 do Campeonato Paulista 
e sem presença garantida na 
Copa Paulista, o time busca 
rejuvenescer e voltar a ser o 
Moleque Travesso de outrora.

Mas olhar para trás ainda 
dói na rua Javari. “É, podia es-
tar melhor”, fala o presidente 
do clube, Rodolfo Antonio Ce-
tertick, ao iniciar a entrevis-
ta concedida ao Metro na úl-
tima terça-feira. 

Reflexos do rebaixamento 
ocorrido de forma traumáti-
ca. Já com o destino selado, o 
time grená se despediu da Sé-
rie A2 de maneira melancóli-
ca: foi goleado por 7 a 0 pelo 
Comercial em Ribeirão Preto, 
no dia 31 de março.

“O Comercial foi o de me-
nos. Tivemos falhas que serão 
corrigidas agora. Os jogadores 
que foram pedidos pelo técni-
co [Claudemir Peixoto, demi-
tido na 9a rodada da A2] não 
deram liga”, explicou Ceter-
tick, 67 anos, desde o ano pas-
sado na presidência.

O mesmo tempo, que com 

o correr dos anos trouxe char-
me ao Juventus pelo tradi-
cionalismo de sua torcida – 
gritos de “Sou da Mooca” e 
“Ódio eterno ao futebol mo-
derno” são recorrentes entre 
os fanáticos – e até por fatores 
extracampo como o cannoli 
[doce italiano] vendido no in-
tervalo dos jogos, é o rival a 
ser batido. O clube ainda cor-
re atrás de patrocinadores pa-
ra tonar o futebol algo viável 
e rentável.

Atualmente, é o clube so-
cial que sustenta o Moleque 
Travesso. São 48 mil sócios no 
total, entre remidos, pagan-
tes e dependentes que equi-
libram as contas do futebol. 
Durante a A2, o défict mensal 
com o futebol era na casa dos 
R$ 300 mil.

“O futebol não vai fechar. 
Nem que a gente monte um 
time bem barato. O Juventus 
é da Mooca, é o time de um 
país”, disse Cetertick.

País que aguarda convite 
da Federação Paulista de Fu-
tebol para a disputa da Copa 
Paulista. O torneio começa no 
dia 14 de julho e a presença 
do clube é incerta.

Reconstrução. Na véspera do aniversário 
de 89 anos, Juventus tenta juntar os cacos 
após rebaixamento e projeta futuro na 
Copa Paulista e um estádio modernizado

FOTOS: ANDRÉ PORTO/METRO

O presidente do Juventus 
afirma que a torcida grená 
pode esperar empenho no 
momento atual do clube.

O quão difícil é a situação 
financeira do Juventus?
Só com o futebol é difícil 
[se manter]. A renda é pe-
quena e temos muita des-
pesa. Manutenção de está-
dio e da estrutura... isso é 
caro. Mas, com a parte so-
cial, temos um equilíbrio 
perfeito. 

Como está o planeja-
mento para as próximas 
competições?
Na próxima semana va-
mos conversar. Reforço da 
A1 é difícil, mas da A2, A3, 
dá para trazer. Hoje a Java-
ri depende muito do [clube] 
social. Vamos tentar contra-
tações com investidores pa-
ra o time de futebol. 

Mesmo se não tiver inves-
tidor, o time continua?
É impossível fechar. Nem 
penso nisso. Mesmo se não 
tiver, continua. Há tratati-
vas com alguns, possibili-
dades de negócios muito 
bons, parcerias, patrocí-
nios. Vai dar certo.  METRO

RODOLFO 
CETERTICK

Estádio de R$ 200 mi é o sonho
A ideia da diretoria é transformar o estádio Conde 
Rodolfo Crespi, na rua Javari, hoje com capacidade 
para 4 mil pessoas, em uma arena para 20 mil, moderna 
e com refletores – algo ausente na estrutura atual. 
Com a reforma orçada em R$ 200 milhões, a diretoria 
garante já ter investidores para tocar a obra.

3
ESPORTE

Eternizado

Pelé
O Rei do Futebol está 
representado na Rua 
Javari por um busto. 

Inaugurado em 2006, a 
imagem recorda o gol 
mais bonito da carreira 

do ex-camisa 10 do 
Santos – na opinião do 
Rei –, marcado em 2 de 
agosto de 1959 sobre o 

Moleque Travesso.

Glória

Principais
títulos

1Torneio do Japão - 
internacional (1974)

2Taça de Prata - Série B 
do Brasileiro- (1983) 

3Taça Jânio Quadros - 
interestadual (1953)

4 Segunda Divisão do 
Paulista (1929 e 2005)

5Copa Paulista (2007)

O rebaixamento para a Sé-
rie A3 frustrou a torcida 
grená, que esperava que o 
clube repetisse o cenário 
do estadual do ano passado 
com um novo acesso.

“Subimos no ano passa-
do e pensei que fossemos ga-
rantir vaga na A1. Mas fica-
mos em último, apanhamos 

de quase todos. Antigamente 
era o Moleque Travesso, ga-
nhava do Corinthians, do Pal-
meiras… Hoje é um moleque 
que só apanha”, disse Sergio 
Mangiullo, 60 anos, presiden-
te da organizada Ju-Jovem.

“Mas acho que vai me-
lhorar. Não perdi a esperan-
ça”, disse.   METRO

À espera de dias melhores

Confiança 
nos pés da 
molecada
O técnico Celinho Spado-
ti, que volta ao trabalho 
na segunda-feira, disse que 
o clube tem de esquecer o 
rebaixamento e mirar nas 
próximas competições.

“Temos de trocar o chip. 
Os jogadores da base vêm 
com uma motivação maior 
em jogar pelo profissional”, 
disse ele, que terá um elenco 
quase todo de jogadores que 
subiram agora para o time 
principal.    METRO

Celinho Spadoti é o comandante 
juventino | DIVULGAÇÃO

Torcida espera renascimento alto do Juventus | ALE FRATA/FRAME/FOLHAPRESS

MATHEUS
ADAMI 
METRO SÃO PAULO

DIVULGAÇÃO

Saudade das 
travessuras
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1Ronaldinho 
polêmico. 

No intervalo da vitória 
do São Paulo sobre Atlé-
tico-MG, o meia do time 
mineiro Ronaldinho dis-
se que aquele era só um 
“grande treino” para o 
Galo. A afirmação irritou 
os tricolores.  METRO

2Provocação 
vai motivar. 

A vitória são-paulina, no 
entanto, colocou os dois 
frente a frente nas oitavas 
da Libertadores. E a pro-
vocação do Gaúcho pare-
ce que será usada contra 
seu time. Carleto, lateral 
do Tricolor, rebateu: “To-
do mundo dava o Atléti-
co como favorito e olha o 
que aconteceu.”  METRO

3Capitão 
responde. 

Rogério Ceni também 
não deixou por menos as 
palavras de Ronaldinho: 
“Ele terá oportunida-
de de jogar pra valer nos 
próximos jogos.”  METRO

1

2

3

1 . RODRIGO COCA/FOTOARENA
2 . MARCELO MACHADO DE MELO/

FOTOARENA 
3 . RODRIGO COCA/FOTOARENA

Reação

Souza fez partida discreta no Peru | MARIANA BAZO/REUTERS

Todos os seis times brasilei-
ros classificados para a Ta-
ça Libertadores conseguiram 
avançar para as oitavas de fi-
nal da competição.

E a próxima fase já coloca-
rá frente a frente dois times 
do país. Melhor classificado 
entre os 16 times que sobre-
viveram à etapa de grupos, o 
Atlético-MG vai enfrentar o 
São Paulo, pior segundo co-
locado geral, nas oitavas. De-
talhe: o Tricolor conseguiu a 
vaga após vencer justamente 
o Galo na última rodada do 
Grupo 3, na quarta-feira.

Atual campeão, o Corin-
thians terá pela frente o Bo-
ca Juniors (ARG), equipe que 
derrotou na final do ano pas-
sado. Já o arquirrival Pal-
meiras enfrentará o Tijuana 
(MEX) nas oitavas.

Fluminense e Grêmio, 
cujos jogos encerraram on-
tem à noite a fase de grupos, 
pegarão Emelec (EQU) e San-
ta Fé (COL).   METRO

Definição. 
Times brasileiros 
conhecem rivais nas 
oitavas de final

Libertadores à brasileira
O CAMINHO DOS CLUBES DO BRASIL PARA O TÍTULO 

OITAVAS DE FINAL

QUARTAS 
DE FINAL

SEMIFINAL SEMIFINALFINAL

QUARTAS 
DE FINAL

OITAVAS DE FINAL

Atlético-MG
(BRA)

São Paulo
(BRA)

Santa Fé
(COL)

Grêmio
(BRA)

Corinthians
(BRA)

Boca Juniors
(ARG)

Olimpia
(PAR)

Tigre
(ARG)

Palmeiras
(BRA)

Tijuana
(MEX)

Real Garcilaso
(PER)

Nacional
(URU)

Newell’s Old Boys
(ARG)

Vélez Sarsfield
(ARG)

Fluminense
(BRA)

Emelec
(EQU)

Libertad coloca Palmeiras 
na liderança no Grupo 2

Um gol no último minuto 
garantiu o Palmeiras na lide-
rança do Grupo 2. Mas não 
foi no duelo do Verdão con-
tra o Sporting Cristal (PER), 
em Lima. Neste, o alviver-
de jogou mal e foi derrotado 
por 1 a 0, com gol de Ávila 
aos 3 minutos do 2o tempo.

Mas, se as forças alviver-
des não foram suficientes 
para vencer os peruanos e 
manter a primeira coloca-
ção – que o time já ostenta-
va na abertura da 6a e útima 
rodada da fase de grupos da 
Libertadores –, o Verdão teve 
uma “mãozinha” do Libertad 
(PAR) no outro duelo da cha-
ve, diante do Tigre (ARG). 

É bem verdade que os pa-
raguaios perderam por 5 a 3, 
em casa, mas o resultado foi 
suficiente para deixar o Pal-
meiras à frente do Tigre (2o 

colocado) no saldo de gols. O 
critério desempatou a favor 
do Verdão, já que ambos aca-
baram com 9 pontos.

E o terceiro gol do Liber-
tad saiu aos 46 minutos da 
etapa final, quando o jogo do 
Palmeiras já tinha até acaba-
do. Alívio para os brasileiros, 
que fazem o segundo jogo 
das oitavas em casa.  METRO

Penny; Uribe, Revoredo, 
Ayr e Valverde ; Cazulo , 

Lobatón (Sheput) , Ross (Chiroque), Calcaterra, Ávila 
e Rengifo (Carpio). 
Técnico: Roberto Mosquera

Fernando Prass; Ayrton, 
Vilson, Maurício Ramos 

e Marcelo Oliveira (Tiago Real); Márcio Araújo, 
Charles  (Maikon Leite ), Souza e Juninho; 
Emerson  (Wendel) e Caio.  Técnico: Gilson Kleina

1
0

•  Gols. Ávila aos 3 minutos do 2º tempo 
• Arbitragem. Henrique Osses (CHI), auxiliado por Carlos Astroza 

(CHI) e Sergio Román (CHI) 

SPORTING CRISTAL

PALMEIRAS

Fluminense avança no Rio
Em São Januário, o Fluminense repetiu o placar da estreia na 
Libertadores e venceu ontem o Caracas (VEN) por 1 a 0, com 
gol de Rafael Sobis (23). O resultado deixou a equipe das 
Laranjeiras na primeira posição do Grupo 8, que também teve 
o empate por 1 a 1 entre Huachipato e Grêmio. O confornto 
terminou em confusão generalizada |  RUDY TRINDADE/FRAME/FOLHAPRESS
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“O Santos vai dar o primei-
ro passo, não o Neymar. A 
gente tem a garantia de tê-
-lo aqui até o fim do con-
trato.” A afirmação foi feita 
ontem pelo pai e empre-
sário do jogador, Neymar 
da Silva Santos, contestan-
do a informação dada pe-
lo jornal catalão “Sport”, 
que afirma que o craque do 
Santos já está no orçamen-
to do Barcelona para a pró-
xima temporada. 

Segundo o empresário, 
a intenção é manter o filho 
no Santos até término do 
contrato, em julho de 2014. 
Depois, ele acredita que vai 
chegar a hora de o jogador 
alçar novos voos. 

“Neymar terá cumpri-
do uma etapa no país, te-
rá jogado a Copa do Mun-
do. Aí acredito que ele vai 
pensar profissionalmente 
e escolher um clube da Eu-
ropa. Se as coisas acontece-
rem antes, não virão da nos-
sa direção.” 

Neymar pai ainda foi en-

fático em dizer que a úni-
ca pessoa que vai pesar na 
decisão de Neymar ficar no 
Brasil é Davi Lucca, filho do 
atacante. 

O empresário negou e 
até se exaltou quando ques-
tionado se haveria a possibi-
lidade de o filho ser vendi-
do e permanecer no Santos 
até o fim do contrato, como 
ocorreu com o jogador Lu-
cas, no São Paulo. “Isso não 
existe, não é legal.”

Ao cumprir o contrato 
por completo, Neymar pai 
terá 100% dos direitos eco-
nômicos do filho. 

Negócio. Empresário afirma que jogador 
só sai antes de julho de 2014 se o Santos 
quiser. Porém, já é certo que o craque 
não fica no Peixe depois desse período

Pai diz que craque santista é 100% do Peixe até o fim do contrato | FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Pai de Neymar 
coloca filho na 
Europa em 2014 

CHRISTIANE
FERREIRA
METRO SANTOS

“Se a saída de Neymar 
do Santos acontecer 
antes de 2014, não virá 
da nossa direção.”

NEYMAR DA SILVA, PAI DO ATACANTE

Craque vai para os quadrinhos
Neymar se tornou o terceiro jogador brasileiro a virar 
personagem nos quadrinhos de Maurício de Sousa. No rol, estão 
Pelé e Ronaldinho Gaúcho. O lançamento foi feito ontem. “A 
coisa mais difícil foi desenhar os olhos. Mas chego lá”, disse o 
desenhista, que ainda brincou com o cabelo do jogador: “Acho 
que vou contratar o barbeiro dele” |  FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS
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Caso Kevin. Governo da 
Bolívia promete realizar 
um ‘processo justo’

José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça | ADRIANO LIMA/BRAZILPHOTOPRESS/FOLHAPRESS 

O governo e a polícia da Bo-
lívia prometeram um proces-
so justo para os 12 corintia-
nos presos em Oruro desde o 
dia 20 de fevereiro. Os brasi-
leiros são acusados de partici-
pação na morte do boliviano 
Kevin Espada, atingido por 
um sinalizador durante o jo-
go entre San José (BOL) e Co-
rinthians, pela Libertadores. 

A promessa foi feita ao 
ministro da Justiça do Brasil, 
José Eduardo Cardozo, que se 
reuniu com o ministro do In-
terior da Bolívia, Carlos Ro-
mero, e com o delegado ge-
ral do país, Ramiro Guerrero.

“Queremos que não ha-
ja mais atrasos e que esclare-
çam o caso”, disse Cardozo.

Além disso, o fiscal Al-
fredo Santos Canaviri, res-

Em jogo, uma vaga 
e um rebaixamento

Quase tudo está definido na 
fase de grupos do Campeo-
nato Paulista. Sete das oito 
vagas nas quartas de final 
já foram preenchidas e três 
das quatro no rebaixamen-
to também. Assim, somen-
te Linense, Penapolense, Mi-
rassol, Ituano, São Bernardo 
e Paulista ainda terão jogos 
cruciais na última e decisi-
va 19a rodada. Todos os jo-
gos acontecem neste domin-
go, às 16h.

São Paulo, Santos, Palmei-
ras e Corinthians já estão ga-
rantidos na próxima fase e 
devem poupar jogadores. O 
Tricolor, que visita o Mogi Mi-
rim, já entra na rodada com 
a ponta da tabela garantida.

Já Santos, Palmeiras e Co-

rinthians brigam apenas para 
obter uma colocação melhor 
na tabela. Destes, apenas o 
Timão não tem condições de 
avançar para o G-4 e ter o di-
reito de jogar em seus domí-
nios na próxima fase.

Mas, se para os principais 
times do Estado os duelos 
desta rodada não represen-
tam muita coisa, para outros 
é questão de vida ou morte.

Resta uma vaga no grupo 
dos oito classificados. E dois 
concorrentes. Ao Penapolen-
se, 8o colocado, uma vitória 
contra o Peixe, na Vila, ga-
rante passagem. Já ao Linen-
se, 9o, resta torcer por um 
triunfo santista, combina-
do com uma vitória sobre o 
Mirassol.

Tarefa que não será das 
mais simples. Isso porque o 
rival joga sua permanência 
na elite. O Mirassol ocupa o 
último posto em aberto pa-
ra a degola, e precisa vencer 
de qualquer maneira para so-
nhar em permanecer. 

Para isso, no entanto, 
precisa também torcer con-
tra os demais “candidatos” 
ao descenso: Ituano, São 
Bernardo e Paulista. A estes, 
um tropeço do Mirassol já 
garante presença na elite do 
Paulistão no ano que vem. 
Caso o Leão vença, se sal-
va quem tiver um resultado 
positivo. Palmeiras, Oeste 
e São Caetano, respectiva-
mente, são os adversários.  

 METRO

Campeonato Paulista. Rodada derradeira da competição estadual decide apenas o último 
classificado para as quartas de final e a última equipe que preencherá a zona da degola

Caçula Penapolense, do goleiro Marcelo, disputa última vaga no G-8 com o Linense | MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA

SANTOS
CORINTHIANS

ITUANO
MOGI MIRIM
BRAGANTINO

MIRASSOL
OESTE

SÃO CAETANO
GUARANI

XV PIRACICABA

PENAPOLENSE
A. SOROCABA
PALMEIRAS
SÃO PAULO
PONTE PRETA
LINENSE
SÃO BERNARDO
PAULISTA
U. BARBARENSE
BOTAFOGO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DOMINGO (16H)

Paulistão 
19ª rodada

12 corintianos presos

DIAS
na Bolívia

58

P V GP SG

1º SÃO PAULO 41 13 34 17
2º PONTE PRETA 37 10 27 14
3º MOGI MIRIM 36 11 35 16
4º SANTOS 36 10 33 13
5º PALMEIRAS 34 9 33 11
6º CORINTHIANS 32 8 29 13
7º BOTAFOGO 31 9 25 6
8º PENAPOLENSE 28 8 25 5
9º LINENSE 27 7 27 1

10º BRAGANTINO 24 6 25 -3
11º XV PIRACICABA 22 5 27 -2
12º A. SOROCABA 19 5 26 -2
13º OESTE 19 5 21 -7
14º PAULISTA 17 4 17 -8
15º SÃO BERNARDO 17 4 20 -10
16º ITUANO 17 4 18 -10
17º MIRASSOL 15 4 28 -5
18º SÃO CAETANO 13 2 19 -14
19º U. BARBARENSE 13 2 11 -16
20º GUARANI 10 2 19 -19

CLASSIFICAÇÃO

 Classificados para a fase final
 Rebaixados para a Série A2

ponsável por investigar o 
caso, viajará ao Brasil nas 
próximas semanas para 
conversar com H.A.M., me-
nor de idade que se entre-
gou como responsável pelo 
disparo do rojão. 

A informação é do jornal 
local “La Razón”, que tam-
bém publicou que a viagem 
decorreu da visita de Car-
dozo.  METRO

Sheik quer 
encerrar carreira 
no Corinthians
O atacante Emerson Sheik 
declarou que pretende en-
cerrar a carreira no Corin-
thians, onde atua desde 
2011. A declaração foi dada 

à jornalista Marília Gabrie-
la no o programa “De Fren-
te com Gabi”, do “SBT” que 
vai ao ar neste domingo. 

“Quero encerrar minha 
carreira no Corinthians. É 
uma torcida que te apoia 
os 90 minutos, mas tam-
bém sabe cobrar”, decla-
rou o atacante.  METRO 

Emerson eterno
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A 3ª prova da temporada 2013 
da Fórmula Indy será disputa-
da nesse final de semana no 
tradicional circuito de Long 
Beach (EUA), que faz parte da 
categoria desde 1975. Os trei-
nos livres começam hoje às 
15h15. A largada será no do-
mingo,  às 17h45, com trans-
missão ao vivo do Bandsports.

“Todos esperam a sema-
na de Long Beach, chegam na 
pista cedo e vão embora tar-
de. É muito legal, tanto o ce-
nário quanto o ambiente”, 
afirmou JR Hildebrand, da 
equipe Panther. 

“É o modelo de todos os 
circuitos de rua. Tanto na lo-
cação, quanto na atmosfera e 
no desenho. Quase ninguém 
tem essa história, além de o 
traçado ser prazeroso e a ba-
se de fãs aqui ser gigantes-
ca”, completou Ryan Hunter-
-Reay, da Andretti Autosport.

O brasileiro Helio Cas-
troneves, da Penske, lide-
ra a disputa com 79 pontos, 
seguido por Scott Dixon, 
da Ganassi, e Hunter-Reay, 

com 66 pontos.
A prova é a última antes  

da etapa Itaipava São Paulo 
Indy 300 Nestlé, no dia 5 de 
maio.   METRO

Velocidade. Etapa americana é a terceira da temporada e antecede 
a Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, que acontece em 5 de maio

Helio Castroneves defende a liderança | NICK LAHAM/GETTY IMAGES

Indy chega 
em Long Beach

Fórmula 1

Massa: ‘perfeição’ 
no Bahrein
Para superar o compa-
nheiro Fernando Alonso 
no GP do Bahrein, domin-
go, às 9h, o brasileiro Feli-
pe Massa, da Ferrari, tem 
de ser “perfeito”. “A gen-
te sempre está sob pres-
são, porque precisamos 
ser perfeitos. Eu gosto dis-
so.”  METRO

Basquete

Playoff s da NBA 
estão defi nidos
Os confrontos da fase final 
da NBA estão definidos e 
ocorrem a partir de ama-
nhã: Miami Heat x Mil-
waukee Bucks, New York 
Knicks x Boston Celtics, 
Indiana Pacers x Atlan-
ta Hawks, Brooklyn Nets 
x Chicago Bulls, Oklaho-
ma City Thunder x Hous-
ton Rockets, San Anto-
nio Spurs x Los Angeles 
Lakers, Denver Nuggets 
x Golden State Warriors 
e Los Angeles Clippers x 
Memphis Grizzlies. 

 METRO

Brasil fica em 3º nos X-Games
Os X-Games começaram ontem em Foz do Iguaçu (PR) de forma 
ruim para os skatistas brasileiros, que não se classificaram 
na eliminatória do Street League. Lucas Xaparral (foto) foi o 
melhor atleta da casa e fechou o dia na terceira posição. 
O vencedor foi o americano Greg Lutzka |  PABLO VAZ
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